
  



  

  

  

 

 

  :المقدمة
عالم النت ذلك العالم ...دخلت منھ كل األضواء و األلوان....كان فتحة في سجن حیاتي....النت

كان ھو ....لم یكن لي ھكذا.....األفتراضي الذي یسیر بمحاذاة عالمنا وال یندمج بھ
  .....سئمت من كلمة ممنوع.....حیاتي

تصوم لیفطر .....بینما قلبھا جائع للحب.....من قبل سئمت من لعب دور الفتاة التي لم تكلم شبابا
وتتزوج .....ثم تبقى ھي كما ھي....قبلھا كل الفتیات بكل قصص الحب والغرام التي یتمنون

لم اكن شیئا ولم یقدرني الناس لكن في عالم النت انا ........وتبقى ھي....ھؤالء الفتیات
  ....مختلفة

في النت وجدت .....اكلم من ارید.....ما ارید اقول.....استطیع ان اكون كما احب
وفي النھایة جمیع البنات .....وماعاد عالمي الحقیقي یجذبني بما فیھ.....ولدت من جدید.....نفسي

  یتساوون

 !!و من لم یعلمھ الواقع یعلمھ النت.....ھكذا كان تفكیري في البدایة



  

  

 

  الفصل األول
  

  

ساعة ما .....سماء تلبس شیئا فشیئا ثوبھا الداكنوال.....الشمس الناعسة تستعد للنوم
ھكذا اقول لنفسي ....احس ان حیاتي كلھا مثل ساعة المغیب....ال ھي لیل وال نھار

الجو .....وانا اطالع السماء من نافذة الباص الذي یقلني عائدة من عملي إلى منزلي
ضعفین  تجعل الحر.....وطبقات مالبسي الفضفاضة تجثم على انفاسي...حار

جسدي .....وجسدي برغم ارتدائي العباءات منذ زمن بعید لم یعتد على الحرارة قط
اجد محطتي فاسارع ....ال یرضى بشئ مجبر ھو علیھ...مثلي دوما متمرد

مجرد وجوه بال معاني بال ....تركض بي قدماي وعیناي ال ترى البشر.....بالھبوط
وال في ...على اال تثبت على وجھ احد عیناي اعتادت....كلھم ھواء عندي.....ارواح

وحین اصل الى غرفتي وارد سالما سریعا على والدتي المقیمة دوما ....عیني احد
تتزاحم في ....اغلق باب غرفتي واحس اني قد انھیت واجبي الثقیل.....امام التلفاز

اخلع كل ثیابي واسارع باطالق العنان لشعري بعد حمام .....داخلي األفكار
األلوان ....اخلع األلوان الباھتة والمالبس الفضفاضة أللبس نفسي الحقیقیة....بارد

البس اخف ما لدي واقصر ما ....الحیة ما بین األحمر واألصفر الصریح
اضع كل ما .....احاول ان اقنع نفسي اني جمیلة....اطالع وجھي بالمرآة.....لدي

وقد ....ر لنفسي بالمرآةانظ.....واضبط تسریحة شعري...اقدر علیھ من مساحیق
اجلس ....ثم تأتي اللحظة التي انتظرھا كل یوم....اصبحت شخصیة مختلفة تماما

وفتح صفحات األنترنت  الخاصة ....واسارع بفتح ایمیلي....على حاسوبي الخاص
اخلع قناعي الذي اقابل بھ ...یبدأ ھنا فقط یومي......بالمنتدیات التي اشارك بھا

اكون ما ارید ان اكون علیھ بال ....لعنان لشخصي لطبعي لروحيواطلق ا....الناس
تلك الفتاة الجمیلة الرقیقة ....اكون ھناك في ذلك العالم....ضغوط بال مبالغات

اقرأ كل الرسائل وارد علیھا واحدة تلو .....المرحة الممتعة دوما في حدیثھا
ھذة اعترفت .....وھمیاتاقرأ اخر األخبار التي تزودني بھا صدیقاتي ال.....األخرى

 سمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة یا....ھذا ترك فالنة...بحبھا لفالن
ھذا كتب قصیدة في القسم ....ھذا خارج للتو من عالقة طویلة ویحتاج لمواساة.......



األدبي حاول جاھدا اخفاء شخص التي كتب لھا ولكننا جمیعا نعرف انھا 
ویبدأ .....اظھر اون الین للكل....األخبار واشعر بكل انفاسي تتسارعاقرأ .....فالنة

اطلق النكات ....تضحك حروفي ومالمحي متجھمة.....حدیثي مع ھذة وتلك وتلك
لكي ال تفكر اني احترق حسدا ....ارید ان اظھر لھذة سعیدة وھادئة.....والممازحات

اقرأ رسائل .....ما اسھل ھذا فھي ال ترى مالمحي.....لھا على خطبتھا
اتذكر اني اعطیتھ موعد وانا ...وھذا یتسآل لما لم احضر....ھذا یشتاق لي....الشباب

تناسیت رسالتھ لم یكن لي مزاج للحدیث مع رجل ....في عملي حتى اجعلھ ینتظر
شئ ما فيّ محتجز في ذكرى حاولت الھرب منھا طوال العمل فلم .....الیوم
كان یومي لنسیان ...لم یكن یومي للتالھي....نا فلم افلححاولت الھرب منھا ھ....افلح

یحرقني جرح قلبي ویصارعني حبي واحتیاج قلبي لیعیش ....الدنیا وتذكري لھ وحده
وما إن اترك قلبي یستسلم .....ولو دقائق في ذكریات یوم كان فیھ سعید معھ

رب في افاق احاول الھ....اشعر بالدنیا ضیقة.....حتى یعتصر صدري....للذكریات
انصح ....حدث كل من اعرف اسمع اخبار العشق واخبار القلوبأ...النت الواسعة

امزح في صالة الشات مع ھذة وابكي في صالة الشات مع ....دون ان تطرف عیني
افتح .....اسمع القصص واؤلف احداثا ومازالت تلك الذكرى تحرقني.....اخرى

تلك ).....سمراء(رسالة من العضوة صندوقي الوارد في منتدایا الرئیسي فأجد 
الصغیرة التي لم تكمل عامھا الثاني والعشرون والتي تصغرني بثالثة 

مستجدة في ...تحب الحدیث معي فھي مستجدة في عالم النت....اعوام
قمت بالترحیب بھا في قسم الترحیب فتمسكت بي وسارت خلفي في كل ....المنتدى

رتھا برسالة فردت علیھا وصار ھذا اول ما موضوع انزلھ او ارد علیھ حتى باد
كانت تحكي لي عنھا وعن حیاتھا وعن ).....اھل الشاطئ(تفعلھ حین تدخل منتدى 

  ...........ولعھا بالنت ھذا الطریق الجدید الذي یلون یومھا بالوان لم تكن تعرفھا

ا فمن ولكني احببتھا وارتحت لھ.....تعبت من مراسلة الفتاة كل یوم على المنتدى
صافیة ) سمراء.....(النادر مقابلة من ھم سذج بھذا الشكل على الشبكة العنكوبتیة

قلت ....القلب مرحة وبریئة تحب غیرھا بدون سبب او شرط وتتمنى الخیر للجمیع
في ذاتي انھا لن تكمل شھرا اخر على النت حتى تتغیر كلیا وتصبح 

واألبتسامات .....روالقلوب العش....اصحاب الوجوه السبع.....مثلنا
ین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یاسم.....ودموع التماسیح....لوھمیةا

قررت ان ارسل لھا عنوان ایملي مع شرح وافي كیف یمكنھا ان ........الحب
وفعال في .....تضیفني وتحدثني مباشرة حتى ال تتعبني باألسئلة فھي مازالت جدیدة

واخیرا حدثت ...دخلت وتابعت االرشادات وضافتنيخالل ساعة واحدة كانت قد 
  .....تلك الفتاة



  

اذكر انھا علقت على اسمي حین اخبرتھا ان )....ایمان(قالت لي ان اسمھا الحقیقي 
كانت خجولة .....ولشدة اعجابھا بي اخبرتني انھ اجمل اسم سمعتھ) حبیبة(اسمي 

المباشر وتلقي الرد فھي  في بدایة الحدیث ومنبھرة بتكنولوجیا الشات والحدیث
معتادة على الرسائل كما انھا وكما ذكرت لي من قبل لم یسبق لھا ان استعملت 

حاولت ان تجاملني وتثني علي وعلى مواضیعي وارائي فتبسمت بیني وبین ....النت
ربما ألنھا ترسمني بین حروفھا حین ....شئ ما یجعلني احب تلك الفتاة.....نفسي

لكن ھذا الكھف المسمى ....ا ألني كنت بنفس سذاجتھا او اكثرربم....كنت بسنھا
تأسفت .....بل وحوش وانیاب....علمني ان الظالم ال یخفي ورودا وجنانا....بالنت

كلما حدثتني وراقبت طریقتھا وتسرعھا ......لحالھا فربما یتألم قلبھا اكثر مني
كل ما عرفت انھا ....وصدقھا المتناھي وثقتھا الزائدة بي رغم عدم معرفتھا لي

  ......ستقع یوما على قلبھا

  

وما ھي إال اسبوع واحد كنت قد عرفت ....منذ ذلك الیوم صرنا نتحدث بشكل یومي
واستطعت ان ارسم لھا صورة من قبل حتى ان اراھا .....انھا ادق تفاصیل حیاتھا

ي صرنا نتحدث بكل شئ وأ.....لواقعھاولم یدھشني انھا كانت مطابقة 
وعرفت مني اني تخرجت من .....عرفت انھا تخرجت للتو من كلیة العلوم....شئ

حدثتني طویال ) تجارة انجلش كما نسمیھا بالمصري(كلیة التجارة باللغة األنجلیزیة 
كنت اتركھا تتكلم ....عن اسرتھا عن احالمھا عن صدیقاتھا اقربائھا

ھي والفرح والتفاؤل واراقب فیھا تلك العفویة والحب الال متنا....كثیرا
اتلمس فیھا كل ......ین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة یاسم....بالحیاة

تأثرت بھا واني .....شئ فقدتھ حین انغمست كلیا في ھذا العالم الموحش
الحنین الذي حاولت طویال الھرب .....فقد جعلتني اصاب بالحنین......اعترف

ام لتذكرني .....ألتشمت بي ضمیري؟.....ي انا كصدیقة؟وتساءلت لما اختارتن....منھ
  لست ادري.....او تناسیتھ.....بما نسیتھ من نفسي

  

حكت لي عن تجارب ....كان البد لنا ان نتطرق للحب.....فتاتان في عمر الحب
حین ....ولكني بادرتھا بسؤال ھز اعمق نقطة داخل روحھا.....مراھقتھا المضحكة

  :قلت لھا 

 )فارس الحب(یا ایمان عن العضو اخبریني  -



  :تثاقلت اصابعھا ثم اھتزت على حروف لیست بحروف األجابة ثم كتبت بعد دقیقة 

 ؟)فارس الحب(ماذا بھ  -
انھ .....اعرف انك تفھمین ما اقصد....انتي صدیقتي المقربة)!!.....ایمان( -

ھا ویعشق التواجد في مواضیعك والرد على ردودك والتعلیق علی.... یالحقك
 اخبریني ھل یراسلك؟.....ویزید من اعجابھ بآراءك

حین دخلت ...انسان رائع جدا في منتھى الذوق) فارس الحب......(معك حق -
المنتدى اول مرة وقرأت لھ ورددت على موضوعھ قام بدعوتي على كل 

ومن وقتھا .....مواضیعھ وقال لي ان رایي اھم راي یحب ان یتطلع علیھ
 ....صرنا مقربین

 ایب؟؟؟حب -
 ).....حبیبة(ھھھھھھھھھھھھھھھھ ماذا تقولین یا .....لیس ھكذا.....ال ال -
 ؟)ایمان(وھل الحب عیب یا  -
لیس بیني وبینھ شئ من ھذا ھو انسان ....لكن انا.....ال لیس عیبا طبعا -

 .....محترم وطیب القلب
 إلم تفكري ابدا انھ ربما یكون یفكر بأمور كھذة حین یراسلك؟ -
فلقد قرأت مثل ھذة التلمیحات في رسائلھ ولكني ....كذب علیكِ الواقع لن ا -

 كنت اكذب نفسي فربما اتوھم شیئا

 یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة 

 ....؟؟...ھل ھذا یعني انك تریدنھ ان یحبك -
صراحة انا اتمنى ان یكون )...حبیبة(انتي تعرفیني یا )....وجھ خجول( -

 كثیرا ان كان یحس بشئ من ھذا نحوي وسافرح....معجب بي
 لما ستفرحین تحدیدا؟ -
 انتي ما رایك فیھ؟......ألنھ یعجبني.....ألنھ)...وجھ خجول.....(ألنھ -
 ....انا ال استطیع ابدا ان اقول لك رایي فیھ فانا لم اقابلھ شخصیا -
ولكن ما رایك فیھ كعضو من خالل تعاملك معھ ومشاھدتك ...وال انا -

 وآراءاهلمواضیعھ 
انتي معجبة بھ فلو اخبرتك شئ ....یقولون الحب اعمى)....ایمان(حبیبتي  -

عنھ مختلف عن صورتھ بداخلك فستتصرفین وكأنك لم تسمعي ھذا شئ 
 ...طبیعي

قلي لي  كل شئ .....قلي كل شئ انا اثق برایك مئة بالمئة....ال ال ارجوكِ  -
 .....بصراحة



ھذة تجربتك األولى مع ....لم تریھ ابدا انت منبھرة برجل یھتم بك.....حبیبتي -
ِ فیھا...النت انصحك بشدة اال تنجرفي .....وھو اول الرجال الذین یقابلوك
اما عن رایي الشخصي ....كوني حذرة جدا....وال تكوني ودودة معھ....معھ
یعشق القلوب ....فھو شاب مثلھ مثل الكثیرین جدا جدا على النت.....فیھ

یعشق تذوقھا واختطاف قطمة منھا دون ان .....فالمعلقة بطعم الحرو
اقرأي ...اقرأي بقیة صفحات مواضیعھ وانظري من یرد علیھ.....ینھیھا

شاھدي اصدقاءه الذین قام ....الرسائل في ملفھ الشخصي
ستجدین ان جمیعھم بال استثناء من الفتیات وكلھم بسنك او .....باضافتھم

یحب ان یكون دون جوان ....عروفةھذة النوعیة من األعضاء م.....اصغر
 ....المنتدى

 معقول؟................. -

لكن من األفضل ان اصدمھا انا ببضع كلمات ....حزنت ألجلھا.....شعرت بصدمتھا
افضل من سوسة حب تنخرھا من داخلھا حتى األعماق وتجعلھا ....تطعن قلبھا

سمین ثابت او الروایة یامؤلفة .....خاویة مثلي اي ریاح تقتلعھا من جذور ایامھا
  ......امرأة من زمن الحب

استمعي لنصائحي فھذا الشخص ال یلیق )...ایمان(ال تردي على رسائلھ یا  -
انا ادرى منك ارجوكِ ثقي بي فانا في عالم النت منذ .....ان یكون صدیقا لك

 ....سنوات واعرف الناس امثالھ
ودود وطیب ....لى خلق ودیناراه انسان ع.....انا فقط....انا اثق بك تماما -

 القلب ومتفاني ومعطاء
أبسبب تلك األدعیة الدینیة التي یضعھا في توقیعھ حتى .....اي تدین ھذا؟ -

اصبح الدین اآلن عند امثالھ مثل ....یقرأھا الناس فیأخذ ثوابھم
الدین لیس ....حتى یفرجھا ربك.....تأخذھا ضد األزمات...الكبسوالت

لو كان متدین بحق لما حدثك من األساس ....ال یتجزأ الدین معاملة....ھكذا
او لما كان خرج عن المواضیع العامة في .....ولمح لك بتلك التلمیحات

 ....رسائلھ معك واتجھ إلى الخاصة
 .....ولكن كیف عرفتي؟ -
أتحبین ان اخبرك فیما ...اسألي الخبیرة....عزیزتي....ھھھھھھھھھھھھھھھھ -

 حدثك؟
ألھذة الدرجة ھذة التصرفات تحدث كثیرا في ....نھم؟لھذة الدرجة تعرفی -

 النت؟
 .....فقط استمعي لنصیحتي .....انھا لغة النت حبیبتي -



ُ تماما فحین توقفت  عن الرد بنفس الحماسة السابقة على ) ایمان(كما توقعت
حتى ازداد ھو اصرارا )....فارس الحب(رسائل ذلك الشاب المكشوف النوایا 

وصارت تراسلھ دون اخباري ....وازدادت ھي حیرة وخوف.....واذالال معھا
كانت تلك مرتھا األولى التي یحادثھا فیھا شاب بھذا ....واقرأ فعلتھا في سطورھا
فالنت یعطي للناس صورة من ...كما انھا ال تراه....األھتمام وھذا العنفوان

تجعل اي شخص وكأنھ افضل رجال ...حروفھم اجمل بكثیر من حقیقتھم
ال یوجد ما ھو افضل .....كل الوجوه على النت في البدایة كالمالئكة......رضاأل

سنجد انھ قناع ...في حین اننا لو ركزنا في كل واحد فیھم....واكثر ذوقا وتضحیة
شباب ....یظھرنا في وحدة عربیة وطنیة جمیلة....واحد یتداولوه فیما بینھم

مین ثابت او لفة الروایة یاسمؤ.....وفتیات متدین متساعد یحث على األدعیة
ال یفكر سوى في بناء ...یحب ان یفعل الخیر......امرأة من زمن الحب

ال یفكرون سوى .....في حین انھم جمیعا فارغون من اعماقھم....المجتمع
عن طریق عدد الردود ....كیف تظھر فالنة اكثر شعبیة من عالنة....بانفسھم

حتى ....فالن الذي یبدو انھ احب عالنةكیف توقع فالنة ب.....على مواضیعھا
بینما تقع عالنة كسیرة القلب في ید الصیاد صاحب ....تخطفھ منھا فتنتصر علیھا

الذي یسمم عقلھا بانھ مختلف عن من جرحھا وأنھ ابدا ....الریق المعسول السام
  ....امر مضحك....لن یخونھا

  

ا على النت بشكل اسوء كل شئ تركناه في الواقع من اناس مریضة النفوس نجدھ
فصار النت مكان ......ملیون مرة مع وسائل مساعدة على الخداع ال حصر لھا

ودون ایذاء سمعة ...یكفل لھم حریة الحب دون مراقبة احد....مستتر للعشاق
فما أنت في النھایة على النت سوى اسم وھمي تختاره لنفسك إن تلطخ ....احد

اضحك ملئ قلبي حین اقرأ .....ي نفسك بغیرهبالقاذورات یمكنك ان ترمیھ وتسم
تلك التي ....التناقضات في البشر بین حروفھم وافكارھم وما یسعون حقا الیھ

وھي ...وتحاول ان تظھر بصورة الفتاة المتدینة العاقلة...تسعى لنصح ھذا وذاك
یدعو .....اسم یفتح الشھیة للحب.....او او) امورة(او ) فاتنة(تسمي نفسھا 

فھناك نكات وال ....ولیست ھذة فقط نموذج التناقض.....اد باصبع شھوةالصی
رجل ....فھناك من یسمي نفسھ رجل بحق....في اسماء األعضاء فقط....اروع
او اسماء بال معنى .....اسماء مضحكة یظن انھ بھا اقنعنا برجولتھ....ونص

لى مدى اسماء الفتیات التي تدل ع.....محدد او اسماء شخصیات سنیمائیة
 ....یعترفن بھ في اسماءھن ...حتى غرورھن...جمالھن وانوثتھن ورقتھن

واألسماء التي ال یمكن ان تعرف منھا ما اذا كان صاحبھا ذكر ام انثى تلك التي 



شوقك .....فدیت الغالي....ما انساك.....ذبحني فراقھ(تعبر عن حالة او فعل مثل 
  )......مالھ دوا

  

بین نفسھا التواقة للحظات السعادة والحب وبین رأیي في صراع ) ایمان(ظلت 
قد ارسل لھا ) فارس الحب(حتى جاءتني مستغیثة بأن ...الذي یناصره ضمیرھا

  :ارسلت لي نص الرسالة ...رسالة ال تعرف كیف ترد علیھا

  ).....سمراء(غاليتي 

ولكني انا نفسي ضبطت نفسي  قد تتفاجئين بكالمي.....حروف اسمك تكـتبها اصابعي كـثيرا بيني وبين نفسي

 ِ شعرت بذلك من اول مرة رايتك ....لم اعد اعرف ماذا جرى لي منذ عرفتك....متلبسا بالتفكير المتواصل فيك

تمنى ان تنصحيني ......فيها ولم ارد ان اخبرك حتى ال افقدك افضل الموت على هذا ٔ انتي صديقتي الغالية فا

تلك التي رودتني عن قلبي .....ام فارس السمراء....ام ضحية الحبهل انا فارس الحب ....وتخبريني من انا

سمين ثابت او مؤلفة الرواية يا..... فارجو ان تردي علي باسرع وقت.....انت وحدك تعلمين....فاستسلمت

ة من زمن الحب ٔ   ......امرا

  فارسك

  

انھ ....انھ یذكرني بشخص عرفتھ.....ضحكت بصوت مرتفع حین قرأت الرسالة
وقلبھا الذي لن یصمد امام رسالة كھذة وستقع عند قدمیھ ) ایمان(یعرف 

فھو یمثل امامھا دور العاشق الذي انتھى عالمھ ولم یعد قادر على .....فورا
خدعة قدیمة ال اكاد اصدق انھ مازال یستعملھا وھو من المفترض انھ ...األخفاء

عن مدى ثقتھا ) انایم(فسألت ....حاولت اللعب قلیال.....خبیر بعالم الفتیات
طلبت إلیھا اال ترد علیھ لمدة ثالثة .....وحین اعلنت ثقتھا التامة بي.....بي
وراھنتھا انھا حین تدخل بعد ثالثة ایام ستجد على األقل ثالثة رسائل منھ ....ایام

  :اخر رسالة منھا كان نصھا ...وھذا ما حدث فعال....اخرى

  ايتها السمراء الحبيبة

ِ ان تجيبينيار .....اين انت لم استطع النوم ليلة امس وانا افكر انه ربما كان ....انا في غاية القلق عليك....جوك

رجو ان ال تقلقي وال تخافي....لكن ان كنت بخير وقد ساءك اعترافي العظيم...مكروه ما قد حصل لك ٔ نا ...فا ٔ فا

عرف .....صديقك ولم اتغير ولن اتركك ابدا إال اذا طلبت مني انت ان اتركك ٔ فقط ارسلي لي ولو رسالة فارغة ال

هم ما لدي هو ...وإن كنت ال تريدين هذا القلب بين يديك...بها انك بخير ويطمئن قلبي ٔ س فا ٔ فال با

  انتظرك ....وانسي كل شئ.....ضحكـتك



  

انھ ...یبدو انھ ال یكترث بمسألة كرامتھ وال یفكر ابدا بانھا قد ترفض من ھو مثلھ
ویعلم انھ كلما ضغط علیھا .....یثق بسحره على النساء یثق بسذاجتھا اكثر مما

كما لم تبكي في ) ایمان(ولقد كان محقا فلقد بكت ...بالحب كلما غرقت فیھ اكثر
واعترفت لي انھا ایضا تحبھ وربما اكثر بكثیر مما ....حیاتھا ھذة األیام الثالث

نھ ھو الذي حلمت مثل ا.....وقالت الكثیر من الكالم المضحك.....قال في رسالتھ
لم اتمالك نفسي فرددت ....وقد وجدت فیھ كل ما تبحث عنھ...بھ طوال عمرھا

  :علیھا بحدة 

ال .....وھذا ما یحتاجھ بالضبط لیستولي على قلبك...انتي ساذجة)...ایمان( -
انھ یتظاھر بحبك ویكتب لك الرسائل انھ قلق علیك ...تعطیھ ھذة الفرصة

تمثیلیة سخیفة ....قلبھ فأرسلي لھ رسالة فارغةوإنك ان كنت حتى ترفضین 
 ...ومكررة

ماذا لو ...مثل ما انا احبھ...ماذا لو كان یحبني بالفعل....وكیف تعرفین ھذا؟ -
 ....فلما ال یقع ھو في حبي....كان مثلي انا وقعت في حبھ

انھ ال یعرفك اصال حتى .....اسمعیني حبیبتي الرجال لیسوا مثلنا -
كم رسالة ارسلتھا لھ وكم رسالة ارسلھا .....بالنسبة لھ؟ من انت.....یحبك
 ....عشرة عشرون؟....لك؟

 .....سبعة..... -
انھ فقط یھتم ...انھ حقا ال یھتم من انت.....اتظنین انھ یحبك؟....با علیكي -

انھ ال یفكر بأي شئ قادم او ....یریدك ان تحبیھ ایا كنت....بغروره المریض
وبعدھا یتلذذ بك .....فقط التي ستسلمي لھ فیھا قلبكیفكر باللحظة ....مضى

قد یتظاھر بأنھ ....قد یتظاھر بأنھ ابتعد عن كل الفتیات سواك....كما یشاء
بكالمھ المعسول ھذا .....یتعذب لبعدك عنھ وألنھ ال یستطیع الوصول الیك

وقلبك الرھیف سیحصل منك على ما یشاء ماعلیھ سوى ان یطلب منك ماھو 
 ِ وبعدھا لن .....فترینھ كما تریدین ان تریھ....ویلبسھ ثوب الحبسئ لك

 .....سمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة یا...تستفیدي شیئا
انا اعرف انك خائفة علي ولكني ال افھم سر حقدك على الرجال ).....حبیبة( -

لرجال من المستحیل ان یكون كل ا.....وكأنھم جمیعا ذئاب......بھذا الشكل
 .....بشعون ھكذا

لكن صدقیني من یستعمل ھذة الطرق الملتویة فھو حقا ....اعرف ذلك -
 .....ذئب



أنا مستغربة أنك ال ....؟؟؟)حبیبة(ألم یسبق لك ان وقعتِ في الحب أبدا یا  -
 .....تحسین بما احس بھ

 

ھل ....وصحى الجرح الذي تمنیتھ میتا......شعرت بتلك النبضة القدیمة في قلبي
وماذا ...ماذا جنیت....كلھ بسبب الحب...وماذا اصبحت...ماذا كنت....أحببت؟

ھذة المرارة .....ھذا القلب الذي یئن بداخلي بال ھوادة.....كلھ من الحب.....فقدت
ولم یبقي مني ذرة فرح ....فقد حنطني....سحقا للحب....التي تتلذذ بتآكلي من الداخل

  ت؟؟؟ھل أحبب....إال ودمرھا من داخلھا

  

  

ولن تصدقي إن قلت لك اني ادفع عمري القادم )....ایمان(نعم أحببت یا  -
انت ال ....والماضي ثمنا لیعود قلبي خالیا ھادئا بریئا كما ھو قلبك اآلن

تحسین بمدى الثروة التي بین یدیك وال تصدقین كم یدفع من اجلھا ویكافح 
األنسان ال ....ھر الجنةفطعم القلب الصافي كشربة من ن.....من اجلھا الذئاب

ال )....بفارس الحب(وھذا المدعو )....ایمان(یملك سوى قلب واحد یا 
 ....یستحق قطعا نبضة واحدة من قلبك

 ألیس الحب ھو اجمل مافي الوجود؟....ماذا حدث لك من الحب؟.....لماذا؟ -
الحب اجمل مافي الوجود حین یكون في صورتھ الصحیحة وحین تعطیھ  -

طریق مسدود ستدفعین من احشاءك ....فھو....أما غیر ذلك....لرجل یستحقھ
 .....والبد لك ان تخسري شیئا جمیال بداخلك....ثمنا للعودة لكل خطوة فیھ

  

 

توقفت عن الكتابة لھا ألني شعرت بسكاكین الذاكرة تطعن قلبي في 
تى كتبت ح....وانا ال اجیب.....ان تسالني تحاكیني) ایمان(وحاولت كثیرا ....اعماقھ

  ....أخیرا دون أن ادري ما اقول

 .....لقد كنت مخطوبة وفسخت خطبتي منذ خمسة شھور).....إیمان( -

 ...مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب...



كنت .....او استفساراتھا) ایمان(لم  اقرأ كلمات ....خانتني دموعي وظللت ابكي
مرت حیاتي امام ......حكي لھا كل شئارید ان انزل ھذا الثقل عن كاھلي وا

وحبیبي یقف بوجھ متجھم .....ماذا كنت وماذا اصبحت....ھذة السنوات.....عیني
  ....اسقط في اغماءه من الذكریات....یحرقني الذنب.....عیناه تلومني...یحدق بي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ثانيالفصل ال
  

  

بكالمھا وشخصھا ثالث ) ایمان(اعادتني ......عینياستلقیت على فراشي واغلقت 
وماذا كنت ساصبح لو سلكت ھذا ....ماذا حدث لي فبقیت ھكذا....سنوات إلى الوراء
ھل ھو .....ھل العیب في أم في اھلي....لما سار كل ھذا؟......الطریق ولیس ذاك

النساء سوى  ذلك الضابط الصارم الحازم الذي ال یرى في....اھو السبب.....والدي؟
یحدق ....وھو یرتدي البذلة العسكریة.....صورتھ المعلقة في الصالون.......التبعیة

لیسیر كل شئ في البیت كما .....حتى من صورتھ......بمن في البیت بعین الرقابة
اخي ) خالد....(حتى اخواي الوحیدان....جمیعا كنا لھ توابع...توابع.....رسم لھ

فضل طریقة للتخلص من سلطة والدي ھو ان یكون نسخة منھ الكبیر الذي قرر أن ا
یصدر .....حتى أصبح مثلھ یبحث عن توابع.....طبق األصل

حین تزوج تنفست انا وامي ......حتى انھ اصبح ضابط مثلھ.....یترقب.....األوامر
فقد تزوج ھو اآلخر من ).....رمزي(وتبعھ بعدھا بسنة واحدة اخي .....الصعداء
بجامعة في مدینة اخرى مما جعلھ یعیش خمس ) رمزي(درس ......لجامعةزمیلتھ با

وحین عاد لم .....سنوات كلیة الھندسة بعیدا عن جو ھذا البیت الذي یشبھ الثكنة
تزوج سریعا وسافر إلى احدى دول الخلیج لیكون لھ وألسرتھ مستقبل .....یتحمل
فھي .....اما امي.....ن الحبمین ثابت او امرأة من زممؤلفة الروایة یاس.....افضل

انسانة بسیطة .....برأیي الشخصي كانت افضل شخصیة یمكن أن تتزوج والدي
طیبة القلب ال ترید من الكون سوى ان تكون في بیت بابھ مغلق علیھا وان تحمل 

عاشت ألجل ھذا ....اما غیر ذلك فال یھمھا في شئ....اسم رجل ویكون لھا اوالد
لم تشاركنا اي من .....قفت طموحاتھا عند ھذا الحدوتو....الھدف السطحي

او .....لم تحاول ردعنا عن خطا او توجیھنا لصواب سوى بجملة عابرة.....مشاكلنا
وھذة الجملة كانت كافیة العدامنا واقفین )....لو علم والدك لقتلك(جملتھا الشھیرة 

لى صدرھا لما سألتني لوبكیت ع....امي كانت بالنسبة لي انسانة ھامشیة......امامھا
ألنھا ربما كانت .....ولو ضللت الطریق لما اعادتني للطریق الصحیح....عن السبب

ولم تكن تدري الحكمة منھا فكانت .....تجھل المبادئ التي ربانا علیھا والدنا بالقوة
بحكم وظیفة والدي كان یسافر ......تكتفي بالصمت او تكرار كالم والدي كالببغاء

فكان اخواي یعیشان حیاة .....ة بعیدا عن البیت ویعود ایضا اشھر طویلةاشھر طویل
وفترة من السجن مع ....فترة من الحریة المطلقة....مختلفة بین ھذة الفترة وتلك

  .....األشغال الشاقة



  

  

  

  

اسمع منھم ما ......بال شخصیة.....طوال ھذة السنوات كنت انسانة مھدرة....اما أنا
اما ما ال یجب ان اعرف فلیس ھناك سبیل في الكون لیوصلھ إال ....یجب ان اسمع

كان ھناك الكثیر من الغضب والرغبة في التمرد القابعة ......عقلي
ولیس واحد .....طمستھا اغاللي في بیت یحكمني فیھ ثالث رجال.....بداخلي

اجبرت منذ الصغر على حجاب لم ....لم أكن اعرف حقا كیف اصبح انثى.....فقط
كنت اعتبره مجرد قماش یخنقني وال یسمح لي بعمل التسریحات ......ھم معناهاف

وحین كبرت واصبح ....التي احبھا في شعري ألكون مثل زمیالتي الالتي في سني
اشكال والوان وابداعات في رسم قماش الحجاب فوق ....الحجاب موضة

رح ...كان الفرمان التالي وھو ان ارتدي عباءات.....الرأس ُ تصل إلي ما قبل وط
كنت احس اني وسط زمیالتي ....كنت امقت ما یجب على ان ارتدي!!.......سرتي

ما یفرحون بھ ال یمكنني أن افرح ....وكأني لست مثلھم....دون ان اكون وسطھم
سمین مؤلفة الروایة یا.....الموضات المختلفة.....األلوان الجمیلة المتمیزة.....بھ

الورود التي .....الرسومات الرقیقة فوق كل ثوب......حبثابت او امرأة من زمن ال
ولم یسمح لي ....كل شئ كان یبھرني......یصنعوھا على رؤسھم من قماش الطرح

لم اشعر ....واعھالمكیاج بمختلف ان.....طالء األظافر الالمع.....إال فقط بالمشاھدة
اشعر اني  نعدام وجودي في البیت لم یكن بوسعي حتى انوإل.....اني انثى

كانت صدیقاتي یظنون اني شدیدة التدین في حین اني لم اكن كذلك على ....رجل
ولو اتیحت لي الفرصة لخلعتھ ....فھو مجرد مظھر اجبرني والدي علیھ...األطالق

فكنت صامتة دوما اكتفي ....لم أكن استطیع ان اجد شیئا اتحدث فیھ معھن.....كامال
حتى انني ....كلما زاد اختالفي عنھم وتشدد اھلي عليزادت انطوائیتي ....بالمشاھدة

تتعثر الكلمات فوق ....حین یوجھ لي اي احد اي كالم....نسیت كیف یكون الكالم
كنت اشعر بنظرة زمیالتي لي وكاني كائن .....وافقد صوتي بشكل غریب....لساني

بقتل أي وكان ھذا كفیال .....كنت اتمزق من شفقتھم علي....فضائي من كوكب آخر
من ....فمن یمكن ان یشعر بوجودي وسط ھؤالء البنات....ثقة في النفس بداخلي

لم اكن .....مجردة من اي زینة....وانا بھذا الشكل....الرجل الذي یمكن ان یتطلع لي
ولكن حین دخلت الكلیة بدأت اشعر ....ابالي كثیرا حین كنت في المرحلة الثانویة

أن حیاتي لیست ملكا لي بل ھناك من یرسمھا بالنیابة .....اني افقد انسانیتي بالوقت



حین جاءت لي كلیة العلوم في مدینة .....عني ولست ادري لما یجب علي أن انصاع
اخرى وقد كنت آمل االلتحاق بھا ففؤجئت أن ھذا حلم غیر وارد الحدوث ألن 

فانتھى ....الثالث رجال ببیتي ال یمكن أن یسمحوا المرأتھم ان تذھب مدینة اخرى
شعرت بحنق )....كلیة التجارة...(كل جھدي ومستقبلي على كلیة الشعب كما یسموھا

لم اختارھا ولم یكن في بالي یوما ان التحق ....شدید حین دخلت من بوابتھا اول مرة
شئ ما بدأ یفور بداخلي شیئا فشیئا حین ....ولكن من قال انھ یمكنني األختیار.....بھا

الرحالت التي كانت تضم زمالئي ویضلون یحكون عنھا ....ةدخلت عالم الجامع
وینظرون إلي ....بعدھا باسبوع كل یوم وكل ساعة عن مدى المتعة التي تلقوھا فیھا

ضیعت )....مؤسف انك لم تكوني معنا ضیعتِ نصف عمرك..(بعین الشفقة یقولون
ح لي لم یسم.....اني اضیع عمري....كانت تلك الجملة تؤرقني...نصف عمري

وال الخروج منفردة مع .....طوال سنین الكلیة كاملة ان اذھب ألي رحلة
او الذھاب ألي مكان بعد انتھاء ....او زیارة احداھن في بیتھا....صدیقاتي

ُقترح علي اي ....لم یكن مسموحا لي بأي شئ آدمي.....المحاضرات فكنت كلما ا
  ....یقبال شئ تنفر نفسي منھ ألني واثقة ان والدي او اخوي لن

  

  

  

 ....الشباب....وبدأت عیناي تتطلع إلى الجنس اآلخر ....بدأ برعم قلبي یتفتح
ال یتطلع أي منھم .....ولكني الحظت اني بخالف جمیع زمیالتي .....زمالئي

ولم یتطلع ....ولم یحاول التقرب مني اي زمیل....فلم یفكر في أي زمیل.....إلي
كنت اسمع عن القصص الغرامیة لكل واحدة من وكلما .....لوجھي اي رجل مرتین

كنت اتألم كثیرا حین .....زمیالتي كنت اشعر شیئا فشیئا ان ھناك خطأ ما في
وكان األمر اكثر الما حین تتزین ....یعجبني زمیل فأجده یعجب بزمیلة اخري

وكأني .....بینما لیس من حقي حتى أن اتزین لكي اثیر انتباھھ....لتقابلھ
وكان ألھلي ما ....ورة یجب اخفاءھا لعل احدا ال یحس بوجودھاع...كاملة

سمین ثابت او امرأة مؤلفة الروایة یا.....فأنا نفسي لم اكن احس بوجودي....ارادوا
كنت اشعر ان حیاتي كلھا عبارة عن مشاھدتي لحیاة الغیر .......من زمن الحب

كان الغضب یزداد اكثر .....وھي تتقدم بینما انا واقفة في مكاني للمشاھدة فحسب
لكن .....كنت أحس اني على وشك األنفجار في اي لحظة...واكثر بداخلي

  .....فقط ھي من كانت تقف بجانبي)....آیة(



  

  

  

عاقلة ومتدینة وطیبة القلب ....كانت فتاة ممتازة.....كانت ابنة لصدیقة لوالدتي) آیة(
كانت تتالم ...یرا وافتح لھا قلبياستطاعت ان تجعلني ارتبط بھا كث....وحنونة للغایة

كانت تحاول دوما مؤازرتي .....لحالي ولكنھا ابدا لم تفشي اسراري
كانت تخرج معي لتختاار .....كما انھا كانت ترتدي العباءات ایضا.....ومساعدتي

كانت تحاول دوما ان تخرجني مما انا فیھ عن طریق اخباري .....لي على ذوقھا
ولكنھا كانت تعرف الفرق الشاسع بین حریاتھا .....انھا ھي ایضا فیھ

ولكنھا كانت تحاول دوما ان تشابھ بیني ....وبین اھلھا واھلي...وحریاتي
فقد كنت ارتاح ...لم یكن كل ھذا یھمني فمنذ عرفتھا انطلق لساني معھا.....وبینھا

وكانت .....حتى انھا كانت الوحیدة التي یتركني اھلي  ازورھا في بیتھا...لھا كثیرا
تتركني استعمل حاسوبھا فأنا في بیتي ال استطیع الجلوس على الحاسوب اكثر من 

كما انھا علمتني الكثیر من برامجھ وكیفیة .....ساعة واحدة في الیوم بسبب اخوتي
كثیرا فلقد كانت بالنسبة لي نافذة للھواء في غرفة ) آیة (كنت احب .....التمتع بھ

عالقتي معھا تتوطد اكثر واكثر بعد تخرجي من وبقیت .....حیاتي الخانقة
  ........الكلیة

  

  

  

  

حیث سافر والدي ....أتذكر تلك اللحظة التي عدت فیھا من زفاف اخي الى البیت
وبقیت انا وامي .....ولم یعد احد من اخوي في البیت....لعملھ في الصباح التالي

كبیر من الحریة لست شعرت بفیض ......شعرت بشعور غریب جدا.....فجأة وحدنا
على ان كل شئ غیر ....فقد اعتدت على كلمة ممنوع....ادري ما افعل بھ

لكن كل زمرات التمرد بداخلي وصلت ألقصى .....اعتدت على الطاعة.....مسموح
وجھاز ....وغرفتي والغرف األخرى......البیت كلھ صار لي.....الحدود

فلم تمانع والدتي من ......زوج شقیقايحیاتي كلھا تغیرت كلیا حین ت.....الكمبیوتر
صحیح لم یكن لي آن ذاك اصدقاء سوى .....زیارة صدیقاتي لي في بیتي



كانت من اجمل .....ولكن حین جاءتني وجلسنا سویا في غرفتي نتحدث).....آیة(
اقترحت علي ان انقل جھاز الكمبیوتر إلى غرفتي فلم یعد احد ......لحظات حیاتي
ت او امرأة مؤلفة الروایة یاسمین ثاب.....وھذا ما فعلتھ بالضبط.....یستعملھ غیري

اصبح بأمكاني استعمال .....واخذت سلك النت من نافذتي......من زمن الحب
ولیس ھذا فحسب بل اصبح بإمكاني ارتداء ما ....الجھاز متى شئت وكیفما شئت

كل شئ عمل .....ووضع ما شئت من المكیاج.....شئت من الثیاب في منزلي
لم تكن والدتي تمانع طالما ھو في ساعات الشمس ولیس ....حتى الخروج.....ارید

  ....اخري) حبیبة(واصبح .....وقررت أن اكسر األغالل......ساعات القمر

  

  

  

  

في المكیاج .....لم أترك صدیقة إال وسألتھا عن كل شئ كان ممنوعا عني من قبل
وتسریحات الشعر واألھتمام بالبشرة وغیره واأللوان والمالبس البیتیة والداخلیة 

بمجرد ان .....كنت انثى بمعنى الكلمة....وفي خالل شھرین.....وغیره
كل مالبس البیت  التي اشتریتھا من جدید كانت ......اضع مكیاجا كامال.....استیقظ

اغلقت درج الدوالب األول على ......تحمل طابع الحریة الذي اصبحت علیھ
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن << .....مةمالبسي القدی

مشكلتي ....وبقیت حتى اكره النظر إلى اللبس الواسع ذو األلوان الباھتة>>الحب
كانت ....ولكن ھذة بالذات لم یكن بامكاني تغییرھا....كانت في مالبس الخروج

من اسرتي جمیعا سوى ....لم یعرف أحد بھا.....حریتي خاصة سریة
حتى حین كان یأتي احد لزیارتنا كنت ارجع إلى صورتي القدیمة .....لدتيوا

ألعیش حریتي كما ....واعود إلى غرفتي....واجلس ربع ساعة فقط.....معھم
لم تكن لي اي رغبة في البحث عن عمل او الخروج من المنزل ألنني ......ارید

  .....ھاكنت فعال اقدر معنى ھذة الحریة وال ارید ان افوت لحظة من

  

  

  



كیف استفید وكیف ....علمتني كل شئ في جھاز الكمبیوتر......لي) آیة(اثناء زیارة 
لم تعلمني سوى ما ھو ....الكتب....األبحاث......ابحث على النت عن المعلومات

وقامت بأضافة ....فارتني الطریقة....سالتھا عن كیفیة عمل ایمیل......مفید لي
لكي نتمكن .....ارسلت ایمیلي لجمیع األصدقاء المشتركینو....ایمیلي الجیدد لدیھا

اشتركت لي .....وكانت تلك بدایة التصاقي بالحاسوب طول یومي......من التواصل
وارتني كیف احافظ على خصوصیاتي ......على الفیس بوك موقع االصدقاء الشھیر

وة وقامت بدع.....وخصوصا لو كنت ال اعرفھ....ونھتني على ان اضیف رجل
علمتني كیف اكون .....غیرت حیاتي) آیة.......(العدید من األصدقاء لیضیفوني

ارسلت لي ....اعطتني العدید من الكتب....او اجبرتني لست ادري....اجتماعیة
ال ترى ) آیة(كانت .....ساعدتني في كل شئ.....العدید من اسماء المواقع المفیدة

واكتساب ......یصعب علینا مقابلتھم النت سوى في التواصل مع األصدقاء الذین
وقامت باألشتراك بایمیلي في العدید من ......اكبر قدر من المعلومات واالستفادة

منتدیات عطا (اشتركت لي في منتدى اسالمي اسمھ ...واخیرا......المواقع المفیدة
لكي اعود لھ في حالة رغبتي بمعرفة اي شئ عن الدین ) األسالمیة

  )مُحبة (تني اسما مستعارا وھو واعط.....وغیره

  

  

  

یمكنني ان اكتب ما ....حیث یمكنني مراسلة صدیقاتي.....كنت سعیدة جدا في البدایة
فأكتب فأكون ....یمكنني ان ارى كیف ابدو لطیفة وصافیة.....یعجز لساني عن قولھ

لم یعد الخجل .....لم یعد التلعثم یزعجني فال تعلثم في الكتابة......كما ارید ان اكون
یمكنني الحدیث مع من ارید كما ارید دون أن اخاف ان شعرت فجأة انھ ......حاجز

یحكم علي او یتطلع إلى ثیابي اللي تبدو في عیني سخیفة اویشعر أحد حین اكلمھ 
حین تكلمت على النت وبدأت افھم لغة النت من ....اني مختلفة او من عالم اخر

اخیرا وجدت نفسي .....صدیقاتي والكلمات ومعناھا اصبحت اتكلم مثلھم
كما اني حین ......ما عدت تلك الفتاة الفضائیة......كما تمنیت دوما.....مثلھم

وجدت طریقة اخرى للتعبیر عن نفسي لم تكن ....اشتركت في ھذا الموقع األسالمي
ففي ذلك المنتدى كان ھناك العدید من األقسام .....موجودة لدي من قبل

وكان للكل حق ابداء الرأي في .....قسم للموضوعات العامة وقسم للنقاش....المختلفة
دخلت ....شعرت بسعادة غامرة وبالحریة تسري في عروقي.....قضایا مختلفة

حتى .....كتبت ردي وانتظرت بجانبھ....وابدیت رأیي في اول موضوع صادفني



وللمرة األولى كان رأیي ذات صوت ....ارى كیف سیعلق علیھ الناس
ورد علیھ بعده العدید من ....رایي ناقشت معي صاحبة الموضوع....مسموع

رأیي كان ذات ....شعرت للحظة اني حققت اكبر حلم لي في حیاتي.....األشخاص
وتم اعالنھ على صفحة من صفحات األنترنت كما انھ تمت مناقشتھ .....قیمة

سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا......واستحسانھ والرد علیھ ایضا
فال احد ....ان عالم النت ھذا ھو العالم الذي یجب اان اعیش فیھ شعرت......الحب

یمكنني ان اكون شجاعة فیھ ....بل ال احد یعرفني من األساس....فیھ یقلل مني
لم اترك قسما إال .....یمكنني أن اكون فیھ كما اشاء.....وذكیة ومقنعة وصاحبة رأي

كان لدینا ایضا قسم لطرح .....لم اترك موضوعا إال ورددت علیھ....ودخلت فیھ
مشكالت األعضاء الشخصیة والعائلیة واحیانا العاطفیة لكن بشكل 

ومساعدة ھؤالء األشخاص والرد علیھا ونصحھم وتوجیھھم للطریق ...رسمي
دخلت ھناك وعرضت رأیي في بعض المشكالت فالقت استحسانا .....الصحیح

فلما یجدر بي ان افعل شئ آخر ......ومحبوبا....لقد اصبح رأیي مسموعا....كبیرا
سوى الدخول لھذا العالم الجمیل في یومي كلھ ألحقق ما اعجز عن تحقیقھ في 

  .....حیاتي الشخصیة

  

  

  

كان ھناك شئ ما ......لم تأتي لي الجرأة ابدا على دخول موضوع صاحبھ رجل
او بداخلي یجعلني اشعر أني لن اتمكن من التعامل مع اي رجل سواءا في الواقع 

ذلك الحاجز بقي في داخلي ولم تتمكن ھالة حریة النت من .....على النت
قمت .....ولكني قررت ذات یوم ان انزل موضوع بنفسي في المنتدى.....كسره

فكل واحد فینا یتحدث لغة ....بكتابة موضوع بطریقتي عن اختالف لغات العرب
ذا المنتدى وتفاعل وھذا یظھر واضحا في ھ.....ولكننا جمیعا واحد....مختلفة

توالت .....موضوعي القى نجاحا باھرا....اعضاءه سویا مع اختالف جنسیاتھم
وقام رجال ونساء من مختلف الدول العربیة بتسجیل اعجابھم .....صفحاتھ

وقام بتسجیل اعجابھ ) دیني اوال(العضو ......حتى جاء مشرف القسم العام.....بھ
ضا قام بتثبیت موضوعي ھذا لیبقى دوما في ووجدت انھ ای.....الشدید بموضوعي

كدت اجن ......اول موضوع لي تم تثبیتھ ھذا اكبر مما احلم بھ......مقدمة المواضیع
ففرحت .....بھذا األنتصار) آیة(من السعادة یومھا واخبرت صدیقتي 

  .....واستغربت فرحتي الغامرة....ألجلي



  

  

  

  

وانني احقق اشیاء كنت احلم دوما ....كنت اشعر في ھذة اللحظة ان حیاتي بدأت
لكن في ھذا العالم .....في الواقع لم یكن مسموحا لي حتى ان احلم بھا...بتحقیقھا

كنت اشعر شیئا فشیئا انھ ال شئ في .....الوھمي حققتھا وحققت اكبر منھا بكثیر
واقعي یجذبني  ألعیشھ فأنا فیھ انسانة ال قیمة لھا وال وجود لھا وال احد 

اسمي اصبح الناس .....لكن في النت الكل یعرفني الكل یحترمني......ظھایالح
بل أنني ....لم یعد یغریني عالمي بكل مافیھ....وینتظرونھ في مواضیعھم....یعرفونھ

كنت اقضي وقتي بعیدا عن الحاسوب افكر في تلك اللحظة التي سأستعملھ فیھا 
العالم سیدمرني ویدمر كل ماھو جمیل لم أكن اعلم ان ھذا ......ألفعل كذا وكذا وكذا

حین وصلتني رسالة خاصة في المنتدى من آخر ....وكانت تلك البدایة.....بداخلي
  )!!دیني اوال(المشرف العام .....شخص توقعتھ ان یراسلني

  

وقفت ......قلبي كاد ینفجر كالقنبلة حین رأیت تلك  الرسالة واسم ھذا الرجل تحتھا
فلقد ....ولما اعیشھ في تلك اللحظة التي كانت وقتھا تاریخیة قلیال وانتبھت لنفسي

لم استطع ان انتظر اكثر ....ترى ماذا یرید.....تلقیت اول رسالة من رجل في حیاتي
   ....ففتحت الرسالة فورا....من ذلك فلما مجال للتفكیر

  :وقرأت......فتحت الرسالة باصابع مرتعشة

  
  

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

  ) محبة (اختي 

خيرة تواجدك المستمر في اقسام المنتدى جميعا بال استثناء ٔ ونة اال ٓ راءك التي .....الحظت في اال ٓ ونشاطك الباهر وا

حببت ان اسجل هنا اعجابي الشديد بما تفعلين.....تستحق الثناء ٔ خير باسلوبك وبفكرك ....وا ٔ فقد جاء موضوعك اال

مام دوماار ......ليعبر عن مدى تميزك ٔ قول لك إلى اال ٔ نت لديك اسلوب شيق في .....دت ان اقول لك اني معك ال ٔ فا



يك ٔ وكنت اتساءل ان كان يمكنك كـتابة موضوع فيه اجزاء تاريخية عن الوحدة  الوطنية بين ...عرض را

نتناقش سيكون هذا رائعا ويمكنك اطالعي على كل جزء كـتبتيه لنتباحث سويا و.....ودور االسالم فيها....العرب

خذين وسام ....فيه إن لم يكن لديك مانع وإن كان لديك الرغبة ٔ فقد يحقق هذا الموضوع ضجة في المنتدى وتا

ن تحصلي عليه اختي نتيجة لجهدك وابداعك....صاحبة افضل موضوع ٔ   انا معك وانتظر ردك ......وسيسعدني ا

  )ديني اوال(اخوكي في هللا 

  

  

كانت كل مالمحي تحمل انتصاري وانبھاري بما ......وقفت فجأة بعد قراءة الرسالة
وضعت یدي على ....كدت اقفز في مكاني فرحة.....وصلت إلیھ وما اصبحت علیھ

فرأیت وجھي ....سرت نحو المرآة....تسارعت انفاسي.....قلبي فوجدتھ یدق بجنون
تساءلت بداخلي اكل ھذا ألني قد اصبح صاحبة افضل موضوع .....احمر للغایة

على وسام ام لشھادة ھذا الرجل اني مذھلة ام ألنھا المرة األولى التي واحصل 
ھو من ....لم اتحدث معھ بل ھو من ارسل لي......اتحدث فیھا مع رجل في حیاتي

ال ....انھ یراني مجتھدة ومبدعة.....ألنھ اعجب بكل ما فعلت....ارسل لي من نفسھ
ویرید ان ....ا فقط انھ یشجعنيبل لیس ھذ.....ھذا رأیھ اذا في......اكاد اصدق

لیس ھذا فحسب بل انھ .....یساعدني في كتاب ةالموضوع لیضمن لي الفوز بالوسام
سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا.....سأرد علیھ؟؟؟....سأرد علیھ.....ینتظر ردي

رجل طیب القلب ....ماذا سأقول لرجل رائع كھذا......امرأة من زمن الحب
بل یجب ان یصبح جمیع الرجال مثلھ بھذا ....متلئ المنتدى بأمثالھیجب ان ی.....حقا

رجعت الى الحاسوب وفتحت ملفھ ......الذوق وھذة الثقة وھذة الشھامة
حصان اسود ......اعجبتني الصورة الشخصیة الجمیلة التي یضعھا لنفسھ.....تلقائیا

ولكنھ مصري .....لم یكتب سنھ....قرأت المعلومات التي كتبھا عن نفسھ.....یصھل
شئ .....قراءة الكتب األسالمیة واألدبیة....كما انھ كتب ھوایتھ....ومن نفس مدینتي

وجلست طوال ھذة ....شعرت باعجاب غامر بھذا الرجل وبكل ما یفعل......مذھل
وقررت ان ....ولم استطع النوم....اللیلة افكر في كیفیة كتابة رد على ھذة الرسالة

  ....وم التالياكتب الرد في الی

  

  

  



  ثالثالفصل ال
  

  

وكل ما اعدت ) دیني اوال(كتبت عدة نسخ من رسالتي التي سأرد بھا على رسالة 
لست ادري لماذا فلن .....قراءتھا شعرت اني غیر راضیة عنھا وكأني في امتحان

یقرأ ھذة الرسالة غیري وانا اقوم بتعدیلھا ألقنع نفسي انھ ال یظھر شئ منھا دلیل 
  :واخیرا قررت ارسالھا بھذا الشكل ....اي شئعلى 

  )ديني اوال(الى اخي 

ته في رسالتك ٔ شكرا لتشجعيك لي وانا على استعداد لفعل المزيد والمزيد من اجل هذا ......اشعر بالسعادة لما قرا

فيه اسرة متميزة واناس طيبون مثلك يشجعون من هم .....المنتدى الرائع الذي ارتحت لكل من فيه

قوم بجمع المعلومات الكافية عن الموضوع الذي طرحته في رسالتك وساقوم بكـتابة اول مرحلة منه .....مثلي ٔ وسا

  .....اشكرك جزيل الشكر وسابذل ان شاء هللا كل ما بوسعي.....وارسالها لك في اقرب وقت

  )محبة (اختك 

  

یھا بالذاكرة ارى كم في حین اني كلما ارجع إل....كانت الرسالة تبدو لي وقتھا عادیة
والسعادة التي ال تستطیع ان تستتر في ....السذاجة الذي في حروفھا

لم تتوقف الرسائل عند ھذا .....سعادة غیر واضحة السبب.....سطورھا
ألبدأ بكتابة ....فلقد كان علي جمع المعلومات في خالل یومین مثال......الحد

ارسل لي ردا ....تركني ھذان الیومانلم ی) دیني اوال(ولكن العضو ......الموضوع
وقال انھ لم یجاملني قط بل ھو حقا معجب بمجھودي ویتمنى لو ان .....على رسالتي

جمیع األعضاء مثلي في األجتھاد والرغبة في العطاء دون حساب واني حقا استحق 
في حین اني كنت ابحث في ....فقمت بالرد علیھ محرجة ومضطرة.....ھذا الوسام

وفي الیوم التالي ......فلم اكن ابدا مضطرة.....ن سبب یجعلني ارسل لھذاتي ع
ارسل لي بعض اسماء المواقع التي یمكن ان اجد فیھا معلومات تفیدني في 

حتى كتبت اول جزء من الموضوع وارسلتھ ....وبدأ یساعدني كثیرا.....الموضوع
كل ھذة الحروف وھذة فالحظت ان حجم الرسالة التي في المنتدى ال تتسع ل.....لھ

سمین ثابت او امرأة من مؤلفة الروایة یا.....فأرسلتھا لھ على دفعات....األسطر
ارسلھا لي ....اعجب بالجزء األول وحین ارسل لي التعدیالت........زمن الحب

لدیك خمس رسائل (كنت كلما ادخل المنتدى اجد مكتوب لدي .....ایضا على دفعات



وذات مرة .....واسارع بفتحھا.....اعلم انھا جمیعا منھفكنت )......غیر مقروءة
  :ارسل لي رسالة توقفت عندھا طویال حین قال 

  )محبة (اختي 

كنت اريد ....موضوعك يحتاج للكـثير ومازال لدينا العديد من المعلومات التي يجب ان نضيفها بشكل احترافي

من المتعب حقا ارسال .....شكلة تواجهني واياكيوهذة م.....ارسالها لك ولكن حجم الرسالة هنا ال يتسع

يميل....المعلومات على عدة رسائل ٔ إن كان هذا مناسب لك فهذا .....افضل لو ارسلناها دفعة واحدة على صفحة اال

واخبريني فاواصل ارسال المعلومات هنا كنا ......وإن كان هذا يضايقك فاعتبريني لم اقل اي شئ(...)....هو ايميلي 

  .....تحبين

  اخوك

  

لم اقف مع نفسي كثیرا یومھا فلقد كان بالنسبة لي فكرة احراجھ او ارھاقھ بشئ 
وھكذا استمر ......فأرسلت الموضوع كامال على ایمیلھ من ایمیلي....یعني الجنون

كنت اقنع نفسي ان ال شئ خطأ ھنا فھو یكتب لي برسمیة ولم یخرج باي ......الحال
قام .....حتى انتھینا من الموضوع وقمت بانزالھ.....لھكلمة عن الموضوع في رسائ

وحقق .....مما جذب الباقي الیھ.....بالرد كأول شخص على موضوعي) دیني اوال(
تم اختیاره وموضوع لعضو اخر لیكسبا وسام ....موضوعي نجاحا فوق الوصف

قام بارجاح ) دیني اوال(ولكني اعتقد ان ھذا المشرف .....افضل موضوع
وفتحت ایمیلي ....وكان لھ ما اراد فلقد دخلت النت بعد ثالثة ایام.....دفتي
  :یقولي لي فیھا) دیني اوال(فوجدت رسالة ....اوال

  

  
  )محبة (اختي 

انا سعيد ان انقل لك هذا الخبر بنفسي فلقد تم اختيار موضوعك كافضل موضوع في المنتدى كامال وتم اعطاءك 

تهانينا اختي وإلى .....وسعيد ايضا اني اول من يهنئك بهذا.....المنتدى الرئيسيةالوسام وكـتابة اسمك في صفحة 

مام انا واثق انك تستطيعين اعطاء المزيد والمزيد ٔ   ....انتظرك في المنتدى......اال

  اخوك

  

  



ربما ألني وجدت فیھا .....ال یمكن ألحد ان یدرك كم افرحتني حروف ھذة الرسالة
ساعدني دون ادنى ....سعید ألجلي....یعرفنيسعادة حقیقیة من رجل ال 

كما ترددت .....وفرح جدا ألجل فوزي ویرید ان یكون اول من یھنئني.....سبب
ضحكت بخجل .....بدى لي كموعد....انتظرك في المنتدى...بداخلي كلمتھ األخیرة

ورأیت .....فتحت المنتدى بسرعة البرق.....ھناك من ینتظرني.....بیني وبین نفسي
فأرسلت لھ الرد في .....ووجدت اسمھ في الحاضرون اآلن.....مي والوساماس

كنت سعیدة للغایة وقمت بشكره بكل الكلمات التي اعرف والتي ال .....المنتدى
ولم اھتم ماذا یمكن ان یفھم من .....ولم ابالي باي رسمیة او عفویة......اعرف

مؤلفة .....ولم یھمني شئ؟؟؟ قاكنت سعیدة ح.....حروفي حتى اني لم اراجع رسالتي
باخذي الوسام ) آیة(حین عرفت .....سمین ثابت او امرأة من زمن الحبالروایة یا

ال ادري ....لكني لم اذكر لھا الجزء الخاص بأنھ ساعدني....فرحت ألجلي كثیرا
كلما ....ولكني من ھذا الیوم.....لماذا شعرت انھ شئ خاص بي ال احب ان اذكره

وانتظر رده علیھا ....ال بد ان ارسل لھ تحیة....ووجدت ھذا العضو دخلت المنتدى
والرد علیھا بكل .....كنت اعشق الدخول إلى مواضیعھ....ثم اتابع المنتدى كما ارید

شعرت اني .....وكان یرد لي المثل في مواضیعي...حماس والتنویھ عن تمیزه
حتى جاءت منھ .....خصھاعرفھ دون ان اعرف شیئا عن ش...اعرفھ وال ادري لماذا

فقد وصلتني على ایمیلي رسالة منھ .......الرسالة التي غیرت كل شئ بیني وبینھ
  :الرسالة ھي .......برغم اننا غالبا نتراسل على المنتدى

  

  
  )محبة (اختي 

ِ في عالم المنتديات لك من قبل كم مضى عليك ٔ نسانة.....لم اسا ٔ ريد  وال......ولكني حقا اقدرك كعضوة وكا ٔ ا

ملتقي <هذا عنوان منتدى اخر انا ايضا مشرف فيه يسمى .....لمجهوداتك ان تقتصر على هذا المنتدى فحسب

ارجو ان تتصفحيه وان تخبريني ان كان لديك الرغبة بالتسجيل (....)........وهذا هو الرابط الخاص به ....>القلوب

  .....انتظر ردك.....فيه

  اخوك

  

  

  



  

وباھمیة وجودي لدیھ ......ھمیتيكانت تشعرني بأ.....ردك ظركنت اعشق كلمة انت
فوجدتھ مختلف ....فتحت المنتدى.....واھمیة رسائلي التي لم اشعر قط ان لھا اھمیة

تماما عن منتدانا األسالمي قاتم األلوان والذي فیھ القلیل من األقسام الغیر اسالمیة 
المنتدى الجدید فكان كلھ باأللوان  اما....والتي تتضمن النقاش والمواضیع العامة فقط

اسماء األعضاء غریبة ومختلفة فیھا ......والقلوب ھنا وھناك....األحمر واالصفر
اقسام للمرأة ....اقسام عدیدة تبدو لي ممتعة وجدیدة....الحب صارخا وواضحا

والمكیاج واقسام لالغاني واألفالم واقسام لقصص الحب وللشعر واقسام 
سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا......مذھلشئ ....لأللعاب

فلم اجده وخطر ببالي انھ ربما لم یسجل ) دیني اوال(بحثت عن اسم ........الحب
قرأت اسماء ....فكرت انھ حقا من المستحیل لي التسجیل بنفس اسمي.....بنفس اسمھ

غبة في والر.....العضوات في ھذا المنتدى وشعرت بداخلي بالغیرة منھن
ارسلت للعضو اخبره بموافقتي ......كنت ارید اسما رومانسیا لنفسي.....تقلیدھن

وسألتھ عن اسمھ في ھذا ....على التسجیل ولمحت إلى حیرتي في اختیار اسمي
  :وانتظرت رده فقال .....المنتدى

  )محبة (اختي 

نضمام ٔ صدقك القول فهذا المنتدى....كم انا سعيد لموافقتك في اال ٔ ساسي ال ٔ ولن اخبرك باسمي ....هو مكاني اال

فلست ادري ان لي الحق باختيار اسم .....اما عن اسمك في المنتدى.....فستكـتشفينه بنفسك حين تسجلين

فضل......ولكن دعيني افكر معك...لك ٔ سماء التي تخطر في ذهنك وساقوم باخبارك اال ٔ   .....اخبريني ماهي اال

  اخوك

******  
  

  )ديني اوال(اخي 

ولكني حقا ....ولم افهم كيف ساعرف اسمك بمجرد تسجيلي....بد وان انضم فقد احببت المنتدى من اول وهلة ال

عروس )....(فتاة من عالم اخر(افكر في ....حائرة في اختراع اسم لي وكنت اتمنى حقا لو انك تساعدني

ميرة)..... (السندريال)....(البحر ٔ ٔ ).....اال ولكني ....واشعر بالخجل.....سماء للغايةلست ادري اشعر بسخافة هذة اال

سم المناسب لي ٔ   انتظر ردك.....واثقة انك ستتمكن من اختيار اال

  اختك

  



  

******  
  )محبة (اختي 

ِ باختيارها سماء التي قمت ٔ ت اال ٔ بتسام حين قرا ٔ وليس ابدا لسخافتها بل لطفولتها ....لم اتمالك نفسي من اال

اراه مناسب ).....حورية.....(وهو....لدي اسم لك....ولكنه يبدو لي طويال....نياعجب) عروس البحر......(وبراءتها

ِ ال تتردي .....هاركسيناسبك كـثيرا وسينجح في اش....يهادئ ورقيق وقصير ومعناه قو.....لك إن لم يعجبك ارجوك

  ....؟.اتفقنا...في اخباري وال توافقي عليه لمجرد احراجك مني

  اخوك

  

وجلست طویال ....فلقد شعرت فیھا باأللفة بیني وبینھ......لرسالةاحببت كثیرا ھذة ا
سحرني اسم حوریة وسرحت .....سارحة في مالمحھ وھو یبتسم حین یقرأ رسالتي

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا.....بین حوریة وكلمة حریة حرف واحد.....مع نفسي
قمت فورا بالتسجیل وھذا ماكنت ابحث عنھ تحدیدا و.......امرأة من زمن الحب

كانت من .....حتى وجدت اول رسالة تصلني.....وما ھي إال اربع دقائق....بھ
  :دخلت فوجدت رسالة تقول ...لم افھم ھذا األسم).....ماستنج(عضو اسمھ 

  

  

  )حورية(اختي العزيزة 

فيه (....) انظري لهذا الرابط .....عرفتني؟هل ....واتمنى ان تجدي الراحة هنا والسعادة.....اهال وسهال بك بيننا

عضاء الجدد واكـتبي .....صورة جميلة جدا ستكون رائعة لك كصورة شخصية ٔ ن دخول قسم الترحيب باال ٓ عليك اال

رحب بك الترحيب الذي يليق بك....موضوعا خاصا بك ٔ   .....ال

ِ سؤال ما معنى ماستنج؟.....ملحوظة ن ......من الجيادهو اسم لنوع اصيل .....ارى في عينيك ٓ ِ اال اراك

ت افكارك.....تضحكين ٔ ني قرا ٔ   اهال بك مجددا......ههههههههههههه.....ها انا افعلها ثانية.....اوه......ربما ال

  اخوك 

  

  

  



وكیف ...كیف یستطیع ان یقول ما افعل.....ضحكت ملئ قلبي بھذة الرسالة الساحرة
ّ فعرف ما كنت سافعل؟.....توقع كل ھذا فعلت كل ما طلبھ مني ....ھل فكر في

وضعتھا ....ووضعت الصورة التي ارسلھا إلي ولقد اعجبتني جدا في الواقع
وذھبت فقمت بوضع موضوع الترحیب الخاص ......صورتي الشخصیة

وضع لي العدید من الصور .....وكان ھذا العضو ھو اول من یرحب بي....بي
بدى لي .....طابور من المرحبینوكان بعده .....الرقیقة كترحیب بي ففرحت للغایة

بدى لي اكثر جماال ...ھذا المنتدى یحمل عدد اكبر بكثیر من اعضاء المنتدى السابق
جمیع الرجال ....جمیع الفتیات رقیقات......بدى لي الكل ودودا.....وتفتحا

ھو الطابع الرائع ....واكثر ما احببتھ في ھذا المكان....احببت المكان للغایة.....ذوق
  ....:ارسلت لھ.....لذي اخذتھ رسائل ذلك العضو ليا

  

  

  اخي العزيز 

ولكني ال اعرف كيف اشكرك على كل ما فعتله ).....ماستنج(ام اناديك ) ديني اوال(لست ادري هل اناديك 

جلي ٔ  كما.....وحين تصفحت مواضيعك فؤجئت ان لديك موهبة ادبية جميلة للغاية.....المكان هنا رائع للغاية....ال

  .....حقا احببت كل هذا.....انك تكـتب الخواطر والشعر احيانا ولديك شعبية كبيرة جدا هنا

  اختك

  

  

************  
  

  

  )حورية(عزيزتي 

يــي انا اعرفك وقد اثبت ذلك  ٔ ال احب ان تناديني كما يناديني اي شخص ال يعرفني فبرا

يك صراحة في كـتاباتي .....فهو اسمي.....ارجو ان تناديني عماد........ههههههههه....اتذكرين؟ ٔ وارجو ان تخبريني را

صدقيني لدي الكـثير بداخلي ال ....فهي مجرد محاوالت اقضي بها وقت فراغي واخرج بها ما بداخلي.....المتواضعة

ِ كذلك كـتابة ما بداخلك......اعرف كيف اعبر عنه سيكون اجمل ....كما هو دون تفكير.....حاولي انت



ستحدث ضجة فهي نادرة .....فاني ارى براءة جميلة هنا باعماق قلبك.....واجمل

كـتب.....اكـتبي....صدقيني.....جدا ٔ   .....لعل الطريق يصير واحدا.....وسا

  مادع

  

وقال لي اسمھ ....فلم یقل لي اختي وانما عزیزتي.....دق قلبي بشدة مع ھذة الرسالة
ھذة الكتابات الرائعة ھي ما یجول ......كم احببت ھذا األسم....عماد....الحقیقي

قد ال ...نعم اشعر اني اعرفھ....استطیع ان اقرا ما یحس بھ...بداخلھ كم ھذا مذھل
ترى ماذا كان ......ولكني استطیع ان احس بھ.....ھو معي اتنبأ بتصرفاتھ كما یفعل

ام یقصد طریقي انا ....ھل یقصد طریق الكتابة....یعني بأن الطریق سیصیر واحدا
سمین مؤلفة الروایة یا.....ان یحس ناحیتي كما احس ناحیتھ....أمعقول؟....وھو؟

ل الحقیقة أنا ال افكر ب....اني افكر بھ كثیرا جدا......ثابت او امرأة من زمن الحب
لما .....ولو كان احد اخر قد طلبھ مني.....لم اكتب ھذا الموضوع اال ألجلھ....إال بھ
لم انل اعجاب .....لم اجتھد كل ھذا ألجل الوسام بل ألجل ان انال اعجابھ...فعلت

كتبت الرسالة .....ولم اقابل في حیاتي رجل مثل عماد.....اي رجل في عمري كلھ
  :ووجھي كلھ حرارة.....ھردا علی

  

  
  ....عزيزي عماد

يام اكـتب مثلك فكـتابتك حقا ......اراه اسم يليق بك ٔ حاول ان اكـتب وساكـتب كل ما احس لعلي في يوم من اال ٔ سا

ولكن لو اردت .....فجميعهم انا....نادني كما تحب....ال يختلف كـثيرا عن حورية....اسمي هو حبيبة.....،رائعة

لني عن السبب.....تناديني حوريةافضل ان ....رايــي ٔ   ....وال تسا

  

  

***********  
  

  

  عزيزتي حورية



سم......حبيبة وحورية ٔ ن.....اصبت اذن في اختياري هذا اال ٔ ِ سجلتي باسم حبيبة لكان ذو شا ولكني .....لو كنت

ِ حورية ظل اناديك ٔ سم الذي اخترته لك....سا ٔ نت حورية.....اسمكوهو اسمك لدي قبل ان اعرف ....فهو اال ٔ   ....فا

  

كنت اشعر بشعور غریب ......قرأت ھذة الرسالة مرات عدیدة قبل النوم
ولكن عقلي كان یكذبني ......كنت اشعر ان جملتھ األخیرة كانت وصفا لي......حقا

ام ....اترین اي حوریة؟....انظري لنفسك بالمرآة.....ویقول فوقي ایتھا المعتوھة
لو نظرت إلیھا لما .....ال تحمل شیئا جدیدا ممیزا....ادیةمجرد فتاة ع....ترین

ارید ان اكون الیوم ....لكن ال یھم....شعرت بشئ وكأنك لم تنظر اساسا إلیھا
  .....فأنا حقا لم اكن اعرف ماھي السعادة قبل الیوم.....سعیدة

  

  

كني لم دخلت ألكتب رسالة اللقاء السالم على عماد كعادتي ول.....في الیوم التالي
كانت ساعات ھذا .....لم یأتي....دون جدوى...والساعات تتوالي....انتظرتھ....اجده

ولدھشتي ...شعرت بشعور قبیح للغایة.....الیوم ھي األطول علي في حیاتي كلھا
األغرب ان سألت نفسي لو ....لم اتمكن من النوم یومھا.....شعرت بقلق شدید علیھ

ظلت الوساوس تنھشني حتى نمت  اني فعلت شیئا احزنھ او اغضبھ
سمین ثابت او امرأة مؤلفة الروایة یا....وحین صحوت لم اكل افطاري.....مرھقة

لتطلب إلي ) آیة(اتصلت بي ....ولم تسألني والدتي عن السبب......من زمن الحب
لم اھتم ...الخروج معھا لشراء ثوب جدید لھا وقالت لي انھا مناسبة مھمة وخاصة

وحین دخلت .....دخلت النت......ما یشغلني وطلبت إلیھا تأجیلھ للغد فقد كان لدي
وقد ارسل لي رسالة یقول لي فیھا صباح ......المنتدى وجدت عماد

وجدتني بال سبب حقیقي اسألھ این كان یوم امس فقد شعرت بالقلق فھي .....الخیر
  :فرد ......المرة األولى التي ال اجده فیھا

  

  

  
  عزيزتي حورية



ن الحورية قلقت علي كم ٔ وقد كان هذا خطاي اعتذر عنه فلقد انشغلت مع مجموعة من .....انا سعيد ال

خبرك قبل ان ......حضورا إلى بيتي وقضينا الليلة معا فلم اتمكن من دخول النت....اصدقائي ٔ ن فصاعدا سا ٓ من اال

بعد ان ....رور لقلبك الرقيق هذاسافعل شيائ قد يدخل الس....وحتى اتمكن من مصالحتك....اغيب حتى ال تقلقي

على ٔ   .....تصلك رسالتي تطلعي لشريط إهداءات المنتدى في اال

  عماد

  

  

  

فرحت كثیرا وفتحت الصفحة الرئیسیة بما فیھا فوجدت عماد قد كتب لي في شریط 
واخص بالتحیة العضوة ....احیي اعضاء منتدى ملتقي القلوب جمیعا....((األھداءات

كان كل ....وقعت في حبھ في رمشة عین))....لك اجمل صباح....المتمیزة حوریة
كنت اقرأ كلماتھ في .....كان رائعا للغایة.....شئ فیھ یثیرني

ألنھ یستطیع ان .....فأشعر بأن من یحبھا محظوظة ایا كانت....وعذابھ....الحب
 لم اكن یوما اجید.....تمنیت من كل قلبي لو اني ھي....یھیدھا ما شاء من كلمات

ولكن من كثرة قراءتي للمواضیع األدبیة في القسم تمكنت .....كتابة الخواطر مثلھم
  :من كتاب اولى كلماتي في موضوع قصیر منفصل اسمیتھ كلمة سریة

  

  

  .....كلمة سریة احملھا في قلبي

تلك الكلمة ....ینطقھا لسان حالي بیني وبین نفسي كل یوم حین اراك
حائرة انا بین لطفك ....وانت ال تدريفھي تصفك بداخلي .....تعذبني

ال ادري ایھما یعنیني وایھما لیس ......بین ودك وبین رسمیتك......وجدیتك
ویعلو صوت تلك الكلمة السریة ....ولكني اعلم كل یوم اني احبك اكثر......لي

  .....بداخلي

  حبیبي....حبیبي..حبیبي

  

  



  

ضیع األخرى ولكنھ اثار شیئا ما في كان ھذا الموضوع یبدو تافھا جدا مقارنة بالموا
ھل الحظ انھ شعوري .....ترى ھل قرا اسمھ بین حروفي.....تصرفات عماد

ووجدتھ في الیوم .....لست ادري ولكنھ اثنى كثیرا على موضوعي......اتجاھھ؟
شعرت بالملل ....یخبرني انھ سیغیب لسبب ال یستطیع اخباري بھ اآلن.....التالي

فلم ادخل المنتدى وظللت احدث صدیقاتي على األیمیل حتى .....وبالكآبة بدونھ
ال افكر في شئ سوى في عماد .....افكر...جلست بیني وبین نفسي.....مللت
وقد بدا من الیوم .....كانت تلك اخر ایامي سعیدة وھانئة وخالیة الھموم.......وحده

  .....التالي طریقي نحو الھاویة

  

  

  

في الصباح الباكر من عماد یعطیني فیھا رابط لموضوع تلقیت رسالة على األیمیل 
وقال لي حین تقرأین الموضوع ادخلي على الرسائل .....لھ

حتى قبل ان اسجل في ....دخلت الموضوع اوال.....فوجئت....الخاصة
خاطرة تحمل اجمل كلمات .....كانت فیھ اجمل كلمات قرأتھا بحیاتي.....المنتدى

توقفت عند .....واخرجتھ من دنیتھ الخاویة....سلبت لبھ عن فتاة...والرقة...الحب
وقلت لنفسي ھي التي كنت ابحث : (كانت ....ودمعت عیناي....اخر الكلمات

  ....)حبیبة....سانادیھا دوما.....حبیبة قلبي....ھي الحبیبة.....عنھا

  

  

 حفظت الموضوع لدي.....ھذا غیر معقول....البد واني احلم.....اسمي كان ھناك
فوجدت رسالتھ تنتظرني ....ودخلت الرسائل الخاصة كما طلب مني.....في جھازي
  ....كان عنوانھا صباح الخیر.....ھكذا كان توقیتھا......منذ الفجر

  

  
  ايتها الغالية.....حوريتي



حبك حتى اخر يوم في .....سنحترق انا وانتي بنار الحب.....قد تشعرين بما اشعر به نحوك...قد تدرين ٔ وسا

  فما قولك؟.....عمري 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رابعالفصل ال
  

  

فالبد .....لو أن للفرح طعم.....فالبد اني تجرعتھ دفعة واحدة....لو ان للفرح كأس
لكان ...لو أن للفرح صوت....انھ ھذا الطعم الذي یسري في كل خلیة في جسدي

رسالة على  اعترف لي عماد انھ یحبني في.....صوتي اغني باسم عماد
اذكر كیف وضعت .....اذكر اللحظة التي فتحتھا فیھا جیدا وكانھا األمس....المنتدى

اذكر كل المشاعر تتزاحم ھنا في داخل ....یدي على فاھي ألغطي فتحة دھشتي
ودخلت ...ال لقد غادرت الكون توا.....شئ ما تغیر في الكون.....صدري ونفسي

كنت احلم ان ینظر إلي رجل بعین  ما....عالم ساحر ال ارض فیھ والسماء
كیف كان بإمكاني ....وھاقد جاءني اقوى اعتراف بالحب وبدوامھ لالبد....األعجاب

 .....انا تلك الفتاة.....مثل ھذة الفرحة....استیعاب مثل ھذة الصاعقة
یدخلھ الحب من حیث ال .....صاحبة اكبر قلب خاوي في الوجود....الساذجة

وفجأة ....كنت بال معنى....كنت بال ھدف....كنت بال حیاة.....أةھكذا فج.....یدري
سمین ثابت او امرأة من مؤلفة الروایة یا....وصار لوجودي معنى....تغیر كل شئ
صار الماضي وكل ما یحمل من الم وصعوبات وقسوة .......زمن الحب

مزینة باأللوان .....صار المستقبل فجأة كلوحة فنان عبقري....كالرماد
غیر اني فعال اصبحت انسانة .....لست ادري كیف اصف شعوري وقتھا.....والحب

  ....اخرى بحیاة اخرى ابتدأت للتو

  

  

  :حین ارسلت لھ رسالة....وملئ بحبي....ملئ بحیرتي.....كان ردي ملئ بدھشتي

  

  
  عماد

  على رسلك

عتراف كـثيرا ٔ تني بهذا اال ٔ   فاجا



  .....هو يحبك كم....فالبد انك عرفت......مهلك على قلبي

  

  

واضعة یدي على ....بصوت خافت....وصرت اضحك....ضغطت على زر ارسال
أھناك حقا ....؟من أین تأتیني سھام السعادة....تاي ویدي األخرى على صدريشف

ُصاب اآلن بنوبة حب قلبیة.....من مات من شدة الفرح؟ تودي ......ربما أ
م عدت للجھاز من جدید وتلقیت ث....ثم لففت حول نفسي...جلست ثم وقفت....بي

  ....رده

  

  
  ياحورية القلب

  يا حبيبة عماد

  ...كيف فاجئتك باعترافي؟

دب....من همساتي....الم تالحظي كل هذا من كلماتي ٔ الم تالحظي هذا في ردودي .....من اعترافاتي في قسم اال

 ِ ِ ....وم؟متى تدخلين على النت كل ي.....عليك   ....يا كل حياتي.....موجودة  فلن ادخل هنا إال اذا كنت

  

  

  

ھو یحملني حقا ماال طاقة لي بھ من .....شئ ما في كلماتھ سیقضي علي
لم ....فاردتني اشالء ھنا وھناك.....كأن قنبلة حب انفجرت فوق رأسي.....الحب

ولم اعد مطلقا قادرة على حمل عقلي على التفكیر ......اعد قادرة على لملمة نفسي
لنذھب ونزور صدیقتھا في .....سمعت نداء والدتي.....ر كلیافلقد كان قد تخد

ھذا اسوء وقت یمكن ان ارحل ....كدت اجن فلقد نسیت كلیا....المستشفى
  :ارسلت رسالة سریعة لعماد وقلت.....فیھ

  

  



  

  
ن ٓ غالق اال ٔ ضطر لال ٔ فتحها ....اكـتب لي رسالة ارجوك....ولكني ساعود الحقا وساكـتب لك كل شئ.....سا ٔ ال

كـتب لك رسالة وارسلها لك واكـتب لك فيها كل ما يدور .....غدا ٔ اكـتب لي فيها كل شئ بداخلك واي شئ وسا

  ......ولن اسمح لشئ في العالم ان يمنعني عنك.....ساظل افكر بك كل لحظة....بداخلي

  يا حبيبي

  

  

  

اعدت ارتداء ثیابي اكثر من مرة فكنت كل مرة ارتدي شیئا ....اغلقت الجھاز
كان ......حقا لم اكن ارى اي شئ سوى كلمات عماد....او في غیر مكانھ بالمقلوب

لم یسبق لي ان شعرت بشئ ....عقلي وقلبي فارغین من كل ما في ھذا الكون إال ھو
ماكل ھذا الفرح ....ماكل ھذة السعادة....كان كل شئ جدید علي.....كھذا

یجب على صدیقة والدتي ان ھل كان .....اني مشتاقة بشدة إلیھ منذ اآلن....واللھفة
ارید ان اكون ....كأنھا تتعمد اذاللي.....تذھب الى المستشفى في مثل ھذا الوقت؟؟؟

ارید ان اكلمھ لست ادري في ماذا ولكني سأجن حتى اكون ....مع عماد اآلن
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة ......استعجلتني والدتي وذھبت معھا......معھ

كنت طوال الطریق في صمت مطبق وكأن على رأسي ........لحبمن زمن ا
انظر إلى السماء واكلمھا وكأنھا .....كنت حقا سارحة خارج نطاق الكون.....الطیر

ھل من المعقول ان .....افكر ماذا یفعل في الوقت الحالي.....سترسل كالمي لحبیبي
ي رأسي سوى صور الشئ ف......یفكر بي مثلما افكر بھ في نفس التو واللحظة؟؟؟

لم اشعر باي ....لجھاز الكمبیوتر امام عیني وشكل رسائلھ وكلماتھا تتكرر في ذھني
ان سعادتي البد ان .....كنت اشعر انني احلم.....شئ وال باي كالم یقال لي او امامي

تكون مجرد حلم یقظة او امنیة اتخیلھا كما افعل دوما لشدة ما كانت حیاتي 
لم یكن ھناك اي دلیل .....ة اخرى واعیشھا بیني وبین نفسيفاتخیل حیا...فارغة

سوى ان صدیقة والدتي حین رأتني .....على ان ما حصل قد حصل في الواقع حقا
ھذا تأثیر كلمات عماد دون .....قالت انني ازدت جماال واشراقا وتوردا بشكل كبیر

  ......فال شئ یجعلني جمیلة سوى الحب....شك

  



  

  

دخلت ...حبست نفسي في غرفتي ولم اخرج مطلقا حتى للعشاءحین عدت للبیت 
  :تقول....على المنتدى مباشرة فوجدت رسالة بانتظاري

  

  

  
  ....يا حبيبة عماد

  انتظري 

  ...احبك يا اعظم مخلوقة......ال ترحلي قبل ان اودعك

  

  

  

من اآلن فصاعدا لن .....لقد ودعني وقد كنت قد رحلت....شعرت بقلبي یعتصر
جلست اكتب .....كیف لي ان اضیع لحظة كھذة....بل ان یأذن ليارحل ق

لكني حذفت ....اصلھا كان سبعة......كتبت لھ رسالة من اربع صفحات....واكتب
خفت ان ابدو لھ كدلو الماء الذي اندلق ....واختصرت منھا الكثیر....منھا الكثیر

عن ....بت لھ عنيكت.....وكانت اربع صفحات بالنسبة لي رسالة عادیة.....فجأة
كتبت لھ عن تخیالتي لھ ....عن احالمي بخصوص رجل احالمي....مشاعري
سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا....كتبت لھ عن سني كلیتي اھلي اخوتي...ولشخصھ

اختصرت لھ حیاة كاملة في اربع صفحات قبل .......امرأة من زمن الحب
كیف اصبحت حیاتي ببریق خاص بعد ....لعلھ یالحظ بین السطور.....مجیئھ
غرقت في ...وجلست على سریري....حفظتھا.....وكیف كانت ال شئ قبلھ....قدومھ

الشاب الطویل ...اتخیلھ مثل ابطال األفالم.....كومة من احالم یقظة ال نھایة لھا
الذي سیبتسم لي سیسیر خلفي سیراقبني ساضحك لھ ضحكة ....الوسیم الفارع
سیراقصني سیحملني یلف بي !!.....سیالحقني سیھمس في اذني احبك.....مكتومة

انظر للساعة وانا ....ما اجمل األحالم...ما اجمل فرح الحب....یااااااه....یدور بي



انظر .....یبدو اجمل الف مرةانظر لكل شئ ف....وانھ یفكر بي....واثقة اني لن انم
لیت ولیت .....لیت كل الدنیا عماد....لیت الدنیا كلھا حب....لذاتي حتى فتبدو اجمل

  ......ولیت

  

  

وارسل لي ....وبعد ربع ساعة كان قد حضر....ارسلت رسالتي....في الیوم التالي
شریط  ولكني وجدتھ یحییني في.....لم یراسلني بمجرد ان دخل فقلقت.....رسالتھ

خفت ان یروا حروف اھداءه مبقعة بلون .....اھداءات المنتدى امام الجمیع
  :وقلت...بحیاء....ارسلت لھ.....ولكن احدا لم یلحظ شیئا كما ظننت وقتھا.....الحب

  

  
  صباح الحب يا حبيبي

  كم احبك...كلمات اهداءك جعلت قلبي ينبض بسرعة البرق 

  ....كيف انت......ومازلت انتظر رسالتك....ة على ايميلكارسلت لك رسالتي الطويل.....اشتقت لك

  

  

  

  ...وبعد دقیقتین بالتمام والكمال وصلني الرد

  

  
  حبيبة الفؤاد

ِ لم تجيبي اهدائي.....لك اهدي قلبي في كلمات....وعمر من الحب....صباح حب ومساء حب ام تخافين ....ولكنك

  .....اعالن حبك لي امام الكل بشفرتنا؟

نتلقيت  ٓ ها اال ٔ كما هذا ....تبني حبنا اكـثر واكـثر...ئلكل يوم بيننا رسا....ورسالتي لك ارسلتها.....رسالتك واقرا

  ....رائع



  كيف تساليني عني وانتي تسكنيني؟....سؤال غريب.....كيف انا؟

  

  

  

مھما كتبت كیف سارد على كلماتھ التي تفتح افاق ....احببت شاعر.....یالھذا الحب
  :رددت علیھ.....برقصة....برعشة...بل بنبضة....تنتھي بنقطة وال....الخیال

  

  
  ...عماد الحبيب

هداء بمجرد ارسال الرسالة فما الذي يمكن ان يجعلني اخاف ان اعلن حبي لك ٔ كـتب لك اال ٔ بل اني اريد .....سا

  وعماد فقط....للكون كله ان يعرف اني حبيبة عماد

ن ٓ ٔ رسالتي اال ها حين ال ا.....ال تقرا ٔ فعل انا.....كون معكاقرا ٔ وفكر في كلماتها واكـتب ردا عليها وانا ايضا .....كما سا

كما انها .....سيكون غذاءنا هو تلك الرسائل الرائعة....هكذا كل يوم.....ساكـتب  ردا على رسالتك وارسله لك غدا

يميل افضل ٔ هل تظن ان .....يراخاف ان تكون رسائلنا على المنتدى مراقبة كما هو مكـتوب في التحذ...على اال

دارة قد عرفت بحبنا؟ ٔ   .....اال

  

  

  
  .....حوريتي

عضاء ٔ ولم نسمع عن عضو تم طرده بسبب ....المدير العام للمنتدى هو الذي يملك صالحية قراءة رسائل اال

ها امعقول....ليس له دور حقيقي....كما انك ال ترين المدير إال نادرا جدا.....رسالة ٔ ال .....ليس وراءه غيرنا ليقرا

يميل...ان اردتي..تكـترثي يا حبيبتي ٔ ولو انك ذكرتي لي من قبل ...يمكننا بدل رسائل المنتدى ان نتحدث على اال

يميل ٔ   .....ساكون حيث تحبين ان تكونين....لكني رهن اشارتك.....انك جديدة في عالم النت وال تحبذين شات اال

نتظار امام وجبة شهية مثلهاولم استطع ....وانا جائع لك....رسالتك هي غذائي ٔ فتلصلصت ومددت ....اال

كـف عن قراءتها حتى ....حتى ضربتني باصابعك الرقيقة على يدي....اتذوق حروف قلبك....يدي ٔ فسا

نت محقة هي الشئ الوحيد الذي سيخفف عني الم بعدك....تذهبين ٔ   ....فا



  احبك

  

  

  

  

لم یُمحى .....جدار قلبيوفنان في نقش الحب على .....عماد كان دوما عاشق بارع
ومازلت ارجع ....كل ھذة السنوات مضت....حتى الیوم....شئ مما كان یقولھ لي

لم اتمكن قط من استعادة ھذا ....ولكن ویالغرابة....ألیامي معھ وكأنھا األمس
بلھفتي ....بفرحي األول.....قابلت عماد بقلبي األول.....الذي قابلتھ بھ....القلب

 .....لیتلذذ...والتھمني على مھل....اخذني بورقة السلوفان....ثة شوقيبحدا....األولى
اخبرني انھ یتیم األب ویعیش وحیدا مع والدتھ .....اخبرني انھ یكبرني بعشرة اعوام

ارسل ....وحبھ لھ...اخبرني عن الشعر.....اخبرني عن ذكریات طفولتھ.....یرعاھا
فطلبت إلیھ ان یرسل لي كل ....اللعبة اعجبتني.....لي في اول رسائلھ بیتین احبھم

ال ادري كیف كان حبي مع .....او كتاب او اي شئ....رسالة مقطع من شعر یحبھ
فاسجد ....فاخضع....فاصدق....یكتب....سوى ان حبیبي كان كالساحر....عماد

كنت اصدق كل .....سمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة یا.....لھ
او عن دلیل على ....ولم اسألھ لحظة واحدة عن منطقیة ما یقول.....حرف ینطق بھ

احببت عماد ....وھو السؤال....وھو الجواب...كان الحب ھو الدلیل....ما یقول
یسیر بین كثبان رملیة ال نھایة ....مثل عابر سبیل عطش.....بشكل غریب للغایة

م یشرب منھ بل غرق ل....فرمى نفسھ فیھ....ووجد بئر ماء على حین غرة...لھا
دوما ....كنت مع عماد عطشة.....ومازال عطشا....وفضل الموت مبتال.....فیھ

ماذا كان یجب ان .....فلقد انسكبت علیھ.....ارتوي مني بأول یومین.....عطشة لھ
ولم یكن رجال .....الرجل األول على كوكبي.....افعل وقد كان الرجل األول بعمري

كنت .....حكى لي حكایات عجیبة.....لنسبة لي رجال استثناءیاوقتھا كان با....عادیا
یحكي لي ......مختلفة تماما عن طفولتي....اشعر احیان كثیرة ان طفولتھ قبل قرن

. والشقاوة...واألصدقاء ....والحیوانات ..... عن المزارع التي عاش بھا
والتي ....صحة والسعادةالتي تدعو لھ دوما بال....وامھ األمیة الحنونة....واألقارب...

كان یرسم لي كل یوم لوحات عن حیاتھ فیما ......ال تتمنى سوى ان ترى احفاده
واھرع لكتابة .....وكنت اقرأ رسائلھ اكثر من عشرات المرات كل یوم.....مضى

احكي لھ عن اي شئ في حیاتي ....اضحك وابكي في الرسالة.....رسالة ردا علیھا



عن ایام ...عن صدیقاتي...یت لھ عن افراد عائلتي كاملةحك....اراه اسمعھ افھمھ
 .....عن طفولتي وشعوري...حكیت لھ مالم احكي من قبل....الكلیة وذكریاتھا

لم یسالني احد ....كان یھتم ان یعرف عني كل شئ.....ویالدھشة كان یھتم ان یسمع
ھملة وفجأة كنت كومة م.....لم یھتم بي احد سواه....في حیاتي عني وعن ذكریاتي

لشدة ......وكل شئ....وام...اب....حبیب....اخ....صدیق...اصبح لي....حین احببتھ
وكان یتنبأ بحركاتي وردود .....كان یفھمني بسرعة البرق...ماكنت احكي لھ عني

تحدثنا اكثر من مرة على المیل .....كان یحفظھا عن ظھر قلب....افعالي وكلماتي
ال ...كنت احب فكرة الرسائل....احب رسائل المنتدىولكني كنت .....بشكل مباشر

ربما ألني كنت اشعر انھا اكثر رومانسیة تذكرني برسائل .....ادري حقا لماذا
سمین ثابت او امرأة مؤلفة الروایة یا......العشاق القدامى حین لم یتسنى لھم اللقاء

ي زیادة الكاتبان كان یقول لي اننا نشبھ جبران خلیل جبران وم.......من زمن الحب
العاشقان اللذان تبادال الرسائل على مدار السنوات وعشقا بعضھما حتى الموت دون 

ّت مي ودارت الشوارع مغرقة ...وحین مات جبران......ان یلتقیا مرة واحدة جن
ان ھذا قطعا سیكون مصیري حین اسمع خبر ....خطر في بالي وقتھا.....بالھذیان

فلقد كنت احس دوما اني ...من ھذا الخاطر لكني لم اخف....موت عماد
  .......واني ساكون زوجتھ حتى وان لم یذكرموضوع الزواج قط....لعماد

  

  

حین اخرج مع ....وحیاتي كلھا انسجھا حول عماد وكیفما یرید عماد....توالت األیام
كنت اشعر ....مع انھ یوما لم یطلب ان استأذنھ....صدیقاتي ال اخرج إال بإذنھ

مع ان ھذا بالضبط ماكنت اھرب منھ ....ادة بالغة ان اكون ملكا لھ لیتحكم بيبسع
سوى اني ....وما سبب التناقض...لم افھم ما العالقة.....طوال عمري في اھلي

ّت عالقتي بصدیقاتي على النت وفي المنتدى قلت جدا .....وانھ یحبني....احبھ قل
لھث خلف أ....بدون عمادلمنتدى ال معنى لھ وصار دخولي ا....مشاركاتي

اسألھ عنھا ...كل كلمة حب یعبر بھا ویكتبھا....واقرأ بجنون الحب كلماتھ....اسمھ
لم احلم بحبیب یبادلني قسط من ....لي وحدي...فیقول مغمضا انھا لي

اني ....ھكذا ظننت وقتھا....كم انا محظوظة....فجاءني من یحبني شعرا....األعجاب
  ......اكبر محظوظة

  

  



  

شعرت فیھا من رسائلي ورسائلھ اننا قد عرفنا بعضنا من ....مر علینا ثالث اسابیع
حین فاجأني بطلبھ لصورة ....واننا عوضنا العمر الذي لم نقضیھ سویا....سنوات

  :قال لي بحنان فاق حد احتمالي.....لیراني......لي

  

  

ا على انھا فقط صورة ألنظر لھ...حتى لو لم تكن لك حقیقة....ارسلي لي صورة
وانام وھي بین ...واصحو كل صباح ألقول لھا صباح الخیر یا حوریتي...حبیبتي
  .....جفوني

  

  

  

انا حبیبة ارسل ....ولكني وقعت في حیرة ما بعدھا حیرة.....تأثرت كثیرا لكلماتھ
ولكن ارسال فتاة ....لم یحدث ان خطر ببالي حتى ھذا الخاطر....صورتي لرجل

فقد یستعملھا الرجل في اي شئ ....درب من الجنونلصورتھا على النت 
ولكن .....ویفضح الفتاة....كأن یركبھا على صور عاریات وساقطات....مسئ
مؤلفة الروایة .....جمیع صدیقاتي یرسلون صورھم على الفیس بوك.....مھال

انا ....الیس من السھل اخذ صور كھذة.......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبیا
فمن السھل ان اقول اني لم ارسلھا لھ بل .....صورتین لي على الفیس بوك انزلت

ولكن من سیسال ....لني احدھذا ان سأ....بوكھو حصل علیھا من الفیس 
فأرسلھا لي على األیمیل وطلب .....طالبتھ بصورتھ اوال....مريعجیب أ.....اصال؟

  .....مني ان اعملھ حین تصل إلي

  

  

  

ھذة الرسالة التي افتحھا بضغطة زر تحمل ....اي ترتعشانفتحت ملف الصورة وید
ُقش اسمھ على جبیني لألبد حملت الصورة ثم .....في داخلھا مالمح من ن



التي احتضنت فیھا عیناي مالمح حبیبي ....وكانت تلك اللحظة.....فتحتھا
شاب صاحب بشرة صافیة ....مالمحھ ھادئة....كان كما تخیلتھ....األول

بدى لي في بدایة ....لكنھ یبدو اصغر بكثیر ان یكون في الثالثیناتو.....بیضاء
قلت لنفسي كم انا محظوظة فحتى وھو اكبر مني بعشر اعوام سیبدو ....العشرینات

فكم خفت لو اني بعد كل ....شعرت اني اسعد انسانة في الوجود....بجانبي صغیرا
واندفاع انھ شدید ارسلت لھ بكل عفویة ......ھذا الھیام اكتشف انھ قبیح

اتصرف كما احس دون ان ....كنت وقتھا ھكذا.....واني عشقت مالمحھ....الوسامة
وحین كنت اشعر بجنوني كان یشجعني .....اقول كل ما یدور في اعماقي....افكر

  ......ویقول ان ھذا اكثر ما احبھ فيّ 

  

  

  

ولكني ...للغایةنبني ضمیري وقتھا أ......باصابع مرتعشة....ارسلت لھ صورتي
وھو افضل رجال ....انا احب عماد......كنت اسكتھ بنار حبي

وحین رأى ......فما الداعي للخوف لست افھم.....ویحبني.....األرض
كیف .....ارسل لي اجمل الرسائل التي كتبھا لي في حیاتي....صورتي
تفاجأت حین ذكر اني املك ....كیف وصف نظرتي مالبسي مالمحي...وصفني

ان ....انتِ فتاة جمیلة للغایة....(ثم دارى رائحة جملتھ بجملة دوختني.....دا مثیراجس
فرحت بكلماتھ وظللت اقرأھا )......ألن فتاة بجمالك قد احبتني.....امي حقا دعیالي

كان حبیبي یراني .....ألشعر اني اسعد نساء األرض.....كل یوم قبل النوم
انھ ال یعرف .....من فینا المحظوظ....ببتھبل یرى انھ محظوظ ألني اح....جمیلة
حتى ان .....ال یدرك كم اعطى لحیاتي معنى....ال یدرك مدى سعادتي بھ.....شیئا

فأصبحت كل یوم انظر لنفسي في ....تعلیقھ على جسدي صار یشعرني بالفخر
سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا.....نظرة مختلفة كلیا....المرآة
ھذا ألني ....یرى جسدي مثیر ومغري....حبیبي رجل ككل الرجال........الحب
ولن ......سأكون ونعم الزوجة لھ.....ألني جمیلة ولم اكن االحظ ذلك....مغریة

ازید من تجمیلي ...كنت كل یوم حین استیقظ.....یتمكن من النظر ألي واحدة غیري
واشعر بشھوة ان .....انيوانظر في المرآة واتخیل ان عماد ھو من یر....لنفسي

لیس لھا سوى طعم ....احالم یقظة ممتعة....ویأكلني بعینیھ....اتدلل علیھ
لشدة ....كنت اتمنى ان نظل ھكذا لألبد...لم اكن اتطلع لما ھو اكثر.....الحب



جعلني فیھ ....حتى جاء یوم....لم اھتم ماذا ستكون نھایتھ....سعادتي بما انا فیھ
  ....جاصحو على واقع مزع

  

  

دون .....وسیعود للبیت لیبقى معنى اشھر طویلة.....والدي انھى عملھ خارج المدینة
جاءت .....ویراقب كل شئ....سیعود بكل ما یحملھ من اغالل في عینیھ....عمل

كیف ....اخبرت حبیبي بمخاوفي.....وانتھت اشھر الجنة...اشھر السجون
بد وان اختار ساعات الیوم التي لن ال......كیف ساتواصل معھ كل یوم.....ساكلمھ

یجلس على القھوة او ....ان یخرج لزیارة احد اصدقاءه...یكون فیھا والدي موجودا
  ..:قال لي....وجاء لي بفكرة جھنمیة....طمأني حبیبي.....غیره

  

  

التواصل معا وحينها سنضمن ....فلما ال تعطيني رقم موبايلك....اذا كان النت سيكون عائـقا.....حبيبتي

تمكن من مراسلتك....اريد ان اسمع صوت هذا المالك الذي ملك علي حياتي.....دوما ٔ نني سا ٔ  على الموبايل بل ا

فهم انك موجودة على النت....حين تحصل لي اي مشكلة او ينقطع النت لدي ٔ جمل ....ويمكنك ان ترني علي ال ٔ واال

اليست تلك هي جنتنا .....واهمسها لك حتى تنامي....نكواسمعها م...يمكنني ان اقول لك احبك.....من كل هذا

رض؟ ٔ ن يكـتشفوا.....على اال ٔ كون في منتهى الحذر معك....لكن ال تخافي من اهلك ا ٔ فانت انا وانا .....فسا

ِ اكـثرمن نفسي....انت حافظ عليك ٔ   .....وسا

  

  

كان ھذا ھو الحل األمثل ....سبحت في عالم اخر من الفرح واحالم الیقظة
ماذا لو وجدوا رسائلھ ...ماذا لو راقبوني....توقفت بیني وبین نفسي......نالمشكلت

البد وان احفظ رقمھ باسم صدیقة لي ....البد وان امسحھا اول باول....على موبایلي
البد وان اختار اوقات اكلمھ فیھا لن یكونوا معي ابدا .....حتى ال یشك بي احد

ولكن انا اعطي .....اطات كاملة لھذا الموضوعالبد ان افكر جیدا واخذ احتی.....فیھا
مھال یا ......لم اتخیل ابدا ان افعل شیئا كھذا في عمري.....رقمي لرجل؟

بل على ....لقد ارسلتي لھ صورتك لم تأتي على رقمك.....انھ عماد....حبیبة
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او ....مجرد انقاذ للموقف.....انھ بدیل للنت....العكس



ِ اكثر أ...وسیكون ھو حذرا.......امرأة من زمن الحب لم یخبرك انھ سیحافظ علیك
  .....اخذ عماد رقمي واتصل بي....وقبل حضور والدي بیومین.....من نفسھ

  

  

لیس فقط على الھاتف بل ......كانت المرة األولى في عمري التي یكلمني فیھا رجل
الذي حكیت لھ عن ادق تفاصیل .....كان ھذا الرجل ھو حبیبي......وبشكل عام

لم اكن معتادة ....ولكن شیئا ما وقف بیننا حین حادثتھ بشكل مباشر.....حیاتي
كنت معتادة على صمت ....على طریقة كالمھ...على صوتھ....علیھ

تحدث دویا ...وحین تدخل من عیني إلى روحي....التي یرسلھا لي......الحروف
لم افھم ان األحاسیس في ....كلمة مع نبرة لم اعتد على......ھائال من الحب

حسدت كل العشاق الذین یلتقون ببعضھم البعض .....األصوات تأخذ بعدا آخر
بل ....لیس فقط مع المؤثرات الصوتیة...ویتبادلون كالم الحب

عرفنا عن ...عشقنا بعضنا....كان حبنا معكوس....كل شئ..واألنفاس...والنظرات
حب النت ھذا حب ......امر مضحك....نا بعضناثم قابل....بعضنا كل شئ

حین سمعت .....نشعر فیھ باقل األشیاء بین العشاق وكانھا اجمل األشیاء.....غریب
بتنھیدة ...حین سمعتھ ینادي اسمي....الرجولي الحنون.....صوت عماد

سمین ثابت او امرأة من مؤلفة الروایة یا....ادركت ان العشاق محظوظون.....حب
كل واحد یتمكن من رؤیة ....وال یحسون بنعمة ماھم فیھ.....حبزمن ال

بل وتنظر لھ وتحادثھ ...ویتطلع إلیھا بعینیھ ویراھا تتحرك...حبیبتھ
كیف یفكر في االبتعاد عنھا او .....ویتمكن من الرد علیھا مباشرة....بصوتھا

ن على ماھم حقا ھؤالء العشاق ال یفقھون شیئا یتبترو....التشاجر معھا او خصامھا
بین الخیال الواقع اعیش حبا مأل علي .....بینما انا غارقة في التیة....فیھ من نعم

ذنبي .....كیاني كلھ لرجل ادفع عمري كلھ دون ادنى تفكیر فقط ألراه لحظة واحدة
لوال النت لما .....بل ھو اجمل شئ....ال لیس ذنبي....اني قابلتھ على النت

انھ لو رآني في الواقع لفعل مثل بقیة ...نفسي ھكذا كنت اقنع.....احبني
  ......وما انتبھ لوجودي....الرجال

  

  

  



غیرت حیاتي كلھا صوریا .....وكان استقبالي لھ بالغ الفتور...جاء والدي
ارتدیت المالبس التي یقبلھا وانا العنھ ....اعدت الحاسوب للصالة....امامھ

ولكي ال اتعرض ....األطالق ألسكتھكنت اتظاھر بما لست علیھ على .....بداخلي
امقت اللون الرمادي الذي یحل .....وانا بیني وبین نفسي امقتھ.....لكلمة منھ

والعلبة داخل العلبة التي یغلقھا ....امقت السجن داخل السجن.....لكل شئ....بوجوده
ا لو كنت ھكذا لم....ال یتطلع إلي إال اني شئ یجب ان یخفیھ...وكأني عار.....علي

امضیت ساعات كثیرة من ایامي في حضوره في بیت آیة ......انجبني من البدایة
خفت ان یأخذھا خوفھا علي فتطلع .....ولكني أبدا لم احكي لھا عن عماد....صدیقتي

فتھرع والدتھا ألعالم ....والدتي او تقع بلسانھا بالخطا امام والدتھا عن قصتي
سمین ثابت مؤلفة الروایة یا.....كنت اثق بھاولشدة ما....خفت من اي خطأ....والدتي

كأنھ كنز ثمین ال ....لشدة ماكنت اخاف على حبي لعماد.....او امرأة من زمن الحب
لشدة ما اخذت ....كان كنز یخصني وحدي.....اطلع حتى افراد اسرتي على مكانھ

واحافظ حاولت بكل ما اوتیت من حیلة ان اخفي حبي ....من الحیاة من خیبة امل
ّت جدا الساعات التي جلساناھا على النت .....علیھ لضمان استمراریتھ قل

فارسل لھ رسالتي في دقیقة وفي الدقیقة ...وكنا فقط نكتفي بتبادل الرسائل.....سویا
انتظر .....وبقیة وقتي.....واقرأھا حین یخلو لي الجو.....التالیة انسخ رسالتھ عندي

كنت احب ....ألنھل من حبھ واھتمامھ....مھ على الھاتفحتى اكل....اللحظة المواتیة
لم .....ولم یخطر ببالي قط ان اكلمھ بداخل منزلي.....دوما ان اكلمھ خارج المنزل

  .......تأتي لي الجرأة مطلقا

  

ارسلت لھ رسالة اخبره فیھا اني سافكر بھ حتى ....تلك اللیلة حین دخلت انام
وظل قلبي یدق ....وت الموبایل بسرعةكتمت ص....فوجدتھ یتصل.....اغفو
فقال دون ....حتى فتحت الخط...ظل یتصل ویتصل...ولكنھ اصر....لم ارد....بشدة

  ......ان اجیب

  

  
  حبيبتي ال تخافي

حتمال....اعرف انك ال تستطيعين ان تجيبي وانت في المنزل ٔ اردت ان اقول لك كلمة ....ولكن لم اتمكن من اال

  ....حبيبة اعشقك يا....قبل نومك



  

  

  ...فظل یرددھا بكل ھیام....ولكني لم اجب.....شھقت لسماعي كلمتھ

.  
ن.....بل اني اعبدك.....اعشقك....اعشقك.....اعشقك ٔ لكنت جلست على طرف ....كم اتمنى لو اني بجانبك اال

  ....وقبلتك....سريرك وملت بشفتاي على راسك

  

  

انفاسي فقط ظلت .....لھنار من شوق ....شعرت بالنار تحرق خالیا جسدي
لقد ....ارحمني...یا الھي الرحیم.....واغلق الخط....فارسل لي صوت قبلة....تجیبھ
لم اتخیل في یوم ان یصل بھ الحب حتى یتھور بھذا الشكل .....قبلني

وحین .....تقلبت في سریري طویال ونار ھذة القبلة الخیالیة تحرقني.....ویقبلني
وشفتان تحط على رأسي كما ....ى طرف سریريحلمت بخیالھ عل.....نمت
  .....مثل سندریال!!....كانت على شفتاي....في حلمي....لكن مھال....قال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 خامسالفصل ال
  

  

والنوم مرتاح البال وسعید ومتھني بالحب اجمل .....سھر الحب جمیل
عیني حتى من اللحظة التي افتح فیھا .....جربت ھذا وذاك مع عماد....واجمل

افرح فرح الكون ....اللحظة التي اغمضھا افكر بعماد وحده وبكیفیة الوصول الیھ
افرح فرحة اكبر حین اخرج ....حین یخرج والدي او اھلي وابقى وحدي ألحدثھ

ألتمكن من الحدیث معھ على الھاتف واألستماع الى صوتھ الذي یسحر قلبي وعقلي 
لت جدا منذ عرفت عماد فما عدت بحاجة صحیح ان عالقتي بصدیقاتي ق.....سویا

بعدت عنھا مسافة تسمح لي بأن استمر ....ولكني ماكنت ألبعد عن آیة......ألحدھم
ولكني كنت استغل كل فرصة اخرج فیھا ....في اخفاء موضوع عماد عنھا لیس إال

سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا.....معھا حتى اتمكن من مھاتفة عماد
كانت صدیقتي آیة مستغربة لحالي فھي تعرف اني طوال الدراسة كنت ......لحبا

اتمنى ان اعمل بسرعة حتى اتمكن من تحقیق ذاتي وبدئ حیاتي وفتح مجاالت 
كثیرة لتعرفي على الناس وتعرف الناس علي فھي تعلم انھ لم یسبق ان تقدم لخطبتي 

ت فترة ألرتاح بعد عناء ولكني فاجأتھا برغبتي في الجلوس في البی....احد
مع أن شھور طویلة مرت ولكن آیة في ذاك الوقت كانت مشغولة ....الدراسة
العریس الذي تقدم لخطبتھا والذي كان یعجبھا منذ زمن بعید حیث كان ...بشریف
كنت اشعر انھ حقا سیتقدم لھا وكنت اتمنى انا وھي ان یتقدم لھا في .....جارھا

وحین تخرجنا كانت تلك اول خطوة فتقدم لھا ولم یوافق .....الدراسة لكن لم یحصل
ولكن اخیرا تمت قراءة الفاتحة بشكل بسیط وبدون ....علیھ اھلھا في البدایة مباشرة

وكان ذلك بمثابة ....وقررت ان تعمل خطوبتھا في خالل شھر.....ارتداء خواتم
تمني لو اني اجمل خبر للسنة كانت سعیدة ومشرقة وكانت دوما تقول لي انھا ت

الحقھا في اسرع وقت او ان نقم زفافنا سویا انا وھي في لیلة واحدة ومكان 
كنت احاول اقناعھا ان الفرق ....كنت اشعر دائما ان آیة متفائلة للغایة.....واحد

شاسع بیني وبینھا فشریف لیس اول عریس مناسب یتقدم لھا الفرق بینھ وبین غیره 
تمنیت لھا السعادة من كل .....انھا لم تحادثھ من قبلھو ان قلبھا متعلق بھ برغم 

ولكني اعرف قدر نفسي وكنت اشعر ان ....قلبي ووعدتھا بمساعدتھا یوم خطبتھا
دفنت احزاني وركزت كل تفكیري ....یوم خطوبتي بعید تماما عن الوقت الحالي



مسكن لي بل انھ حتى كان ال......لم یكن عماد بالنسبة لي حبیب فقط.....على عماد
كنت دوما اقول لنفسي یكفي ان لدي .....من كل االمي وخیبة املي في الحیاة

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا.....مھما اخذت مني الدنیا فقد اعطتني عماد.....عماد
لذلك جعلتھ كل حیاتي ولم اھتم بشئ في الكون غیره ..........امرأة من زمن الحب

ومھما كانت سعادتي ......سعیدة فھو یجلعني....ال شئال اھلي ال عملي ال دراستي 
وما اریده في ھذا الكون ھو ......ي شئ في حیاتي فھي ال تضاھي سعادتي معھبأ

  .......ان اكون سعیدة

  

  

  

لم اكن اجد كالما اقولھ لھ لشدة ....كانت مكالماتنا غالبا ال تتعدى العشر دقائق
الكالم بیننا دوما قلیل واحیان كثیرة نقول كان ....فرحتي حین اكلمھ بشكل مباشر

وكنت استمتع اكثر ....كنت استمتع حین ینادي اسمي.....نفس الكالم في كل مرة
كنت ....كانت كلماتھ تدمرني....اعبدك....اعشقك.....اشتاقك....حین یقول لي احبك

قولي : (فیرد علي ویقول.....فصوت ضحكتھ كان خمري....دوما اترجاه ان یضحك
كنت اضحك معھ .....فال اجد ما اقول فیضحك!!)....لي شیئا مضحكا ألضحك إذن

وحین یحین موعد اغالقي المكالمة كنت اشعر بخیبة امل كبیرة ....من كل قلبي
مؤلفة الروایة ....وانتظر بفارغ الصبر الموعد التالي الذي ساخرج فیھ ألكلمھ

یطول المسافة بین المكالمة  وحین.........سمین ثابت او امرأة من زمن الحبیا
والمكالمة كان یتصل بي في البیت وانا وحدي دون ان اتحدث فقط استمع 

كنت اشعر بالفرحة ألھتمامھ وشدة حبھ ....لیقول لي اعذب الكلمات....إلیھ
ولكني كنت احیانا كثیرة اتضایق من المعنى الكامن وراء كلماتھ ......ورومانسیتھ

كنت امثل الغضب واحیانا كنت اخاصمھ .....القاتحین یتطرق لشئ خاص بالع
فیتمالك نفسھ ویصمت ....حین یزید عن حده ویتحدث كثیرا عن القبالت واألحضان

كنت احب فیھ عدم قدرتھ على تحمل غضبي منھ ولم اكن ......ویحاول مصالحتي
  .....طبعا ألتحمل انا ثانیة واحدة في  خصام معھ

  

  

  



سألتھ عن عید ....ول بصدريشعور یجكنت اخبره كل شئ عني وكل 
اندھشت ان برجھ مناسب جدا ....وسألني عن یوم مولدي.....كان قریب......میالده

اخبرت .....یماني بھذة األشیاءفت سر تفاھمنا معا بغض النظر عن إلبرجي وعر
عماد باكثر شعور سخیف في داخلي وھو اني كل عید میالد اتمنى ان یكون عید 

ألني في األعیاد خصوصا عید میالدي وعید الفطر ...ي مع خطیبيمیالدي التال
كنت اشعر بوحدة اكبر من بقیة ایام السنة حین انظر لما یحدث ....وعید األضحى

من مفاجآت جمیلة وھدایا ....لزمیالتي مع احبائھم او خطابھم في مثل ھذة المناسبات
طبتھم في تلك كما ان الكثیر من زمیالتي تمت خ.....ومواقف رومانسیة

ویوم عید میالدي بالذات كنت اقضیھ كل سنة اشعر بالحزن وانا اتمنى ......األعیاد
یوم (فقال لي عماد ........وجود رجل في حیاتي فھو اصعب ایام السنة بالنسبة لي

وسأحرص على ان اجعلھ اجمل ایام السنة ...عید میالدك سیكون اجمل ایام عمري
مؤلفة الروایة !!)......فمنذ الیوم لن تقضي اي عید بدوني....سترین حبیبتي....لدیك

سرحت بیني وبین نفسي وتخیلت كل .......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبیا
من ان  وشعرت ان السعادة التي انا فیھا اكبر.......عید قادم لي مع عماد

عید میالد  ت افكر منذ اآلن كیف اجعلوبدأ....خفت ان احسد انا ذاتي....استوعبھا
البد وان ابذل كل مجھودي في التعبیر عن عشقي لھ في ....عماد اجمل ایام حبنا

  .......ولیس مثل اي حبیب عادي...فعماد لیس مجرد رجل عادي.....ذلك الیوم

كان یكلمني عن عملھ في شركة المقاوالت ...لم یكن ھذا فقط ما یفعلھ معي عماد
وحبھ لألجتھاد ....وعن تعبھ.....وبة مھنتھویحدثني عن مدى صع.....كمدیر مالي

كان یحكي لي حكایات یومیة عن ھذا ....ونشاطھ في عملھ وتمیزه وحب اآلخرین لھ
وقلت في بالي شاب بھذا السن ....األمر فكنت اشعر بالفخر بھ بیني وبین نفسي

 كنت.....یصبح مدیر مالي رئیس لقسم الحسابات البد ان ھذا من شدة نشاطھ وتفوقھ
كان یحكي لي ..... فخورة جدا بھ ارید ان اصرخ للدنیا كلھا ھذا ھو حبیبي انا

كنت خائفة دوما من رغبة والدتھ بتزویجھ .....حكایات یومیة عنھ وعن والدتھ
فقد خفت ان تختار لھ عروس فینساني عماد ویستمع .....باقصى سرعة

  :ليوذات مرة حین كنا نتحدث على النت انا وھو قال ....إلیھا

  

  

تصوري ان والدتي ضمتني لصدرھا الیوم وقالت تبدو لي عاشق وغارق في  -
 الحب حتى اذنیك

 ....معقول؟؟؟ وكیف عرفت یا عماد؟؟؟ -



او ...البد انھا الحظت من فرحتي الدائمة او نظرة عیني او ابتساماتي -
اتعتقدین انھا رأت صورتك في .....سرحاني حین افكر بك یا حوریتي

 عیني؟؟؟
اخبرني بسرعة .....تلمس قلبي بكلماتك یا حبیبي الوحید).....خجولوجھ ( -

 ماذا قلت لھا؟؟؟
فقالت لي ایا كانت ...لم اجب.....وسألتني عنكِ .....قلت لھا اني فعال عاشق -

وإن كان قلبك قد اختارھا فلتكن ملكا لك بقیة ....یجب ان تستعد لخطبتھا
 وال یرید احد سواھا فقلت لھا ان قلبي فعال قد اختارھا.....حیاتك

شقھت وانا على الجھاز وحمدت ربي اال احد في المنزل سواي وإال كنت قد 
لم .....لم اكتب حرفا.....ظل قلبي یدق من شدة الدھشة والفرحة......كشفت

یقول انھ حدث ....یقول ان قلبھ اختارني...یقول خطبة....تطاوعني اصابعي
سأتزوج اول رجل عشقتھ في ....ان الموضوع جديّ اذا....والدتھ عني

ھل یمكن ...یا إلھي...سیكون كل شئ....سیكون حبي األول واألخیر.....عمري
  :ان تكون كریم معي إلي ھذا الحد؟؟  وجدتھ یكتب

احس بخدیك ساخنین تحت ......یبدو ان عصفورتي تشعر بالخجل -
 ارید ان امسك بوجھك المالئكي بین یدي ألطبع قبلة على كل....اصابعي

 واقول لك ھل تقبلین بي زوجا یا حبیبة روحي؟؟؟.....خد

كدت اجن من ...لم اعرف ماذا یجب ان افعل...لم استطع ان اكتب
تیھ في عالم احالم الیقظة قد أ....اشعر حقا اني مازلت احلم كنت....الفرحة

لم استطع ان اكتب اي ....لدرجة اال امیز الواقع من الخیال ولكنھ حقا یحدثني
كان تھورا غیر عادي فوالدي ....ھرعت إلى ھاتفي واتصلت برقمھ.....شئ

ولم یقل ....فرد علي.....سیكون ھنا في اي لحظة ولكني لم اتمكن من الصمود
  :مرحبا بل قال

اریدك بأي ....زوجتي.....كوني امرأتي....تزوجیني....جاوبیني حوریتي -
 ...قولیھا....شكل

مناه من كل قلبي سوى ان اكون اعشقك وال شئ ات.....اعشقك یا عماد -
 .....زوجتك

لن انادیكي سوى .....انتي من ھذة اللحظة زوجتي...یا معبودتي الجمیلة -
 ....مراتي حبیبة......مراتي

تشعرني بشعور ال یوصف یا .....یاه ما اجمل ھذة الكلمة.....جوزي عماد -
 .....جوزي عماد....جوزي عماد.....عماد



من الیوم انتي .....لحظة في العمر واروع....انھا اروع كلمة -
 ....ملكي...امرأتي

ااااااااااااااه كم .....ولن اكون ألحد سواك....لألبد ملكك...انا ملكك -
 ....كم انا سعیدة یا عماد....احبك

  

 

في تلك اللحظة سمعت صوت والدي وھو یحدث جارنا فاغلقت الخط 
لقت النور مع انھ لم یكن اغ....وتوجھت إلى غرفتي....واغلقت كل شئ.....فورا

یحق لي كل شئ ...لكن كان موعدي مع احالمي الال منتھیة...موعد النوم بعد
اجمل الكلمات سمعتھا من حبیبي ....الیوم فھو اجمل ایام عمري كاملة

سأكون زوجة ألعظم رجل في ....وتحققت كل احالمي دفعة واحدة....اآلن
مع رجل اعشقھ ....يساكون سعیدة ألخر یوم في عمر.....الوجود

وسأجعل ھدف عمري ......ساھتم بوالدتھ وارعاھا واسكنھا عیني.....ویعشقني
سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا.....كلھ اسعاد عماد

ضحكت على نفسي حین تذكرت كیف كنت احدثھ وماذا قلت لھ البد .......الحب
لم اتمكن من كبح نفسي وال  ماذا افعل....وانھ الحظ كیف جننت من السعادة

فلما  مشاعري إن لم یفرح األنسان بكل ما فیھ في اكثر لحظات حیاتھ فرحة
وتمر اللحظة ....ما فائدة ان اظھر لھ متماسكة وثقیلة.....ومافائدتھ؟...التظاھر؟

ولیعرف اني سعیدة كما انا بالفعل ....دون ان اتمتع بجمالھا بكل عنفواني
اجل منذ ھذة اللحظة جعلتنا قلوبنا ....انا زوجتھفھو زوجي و....واكثر
وما سیحدث بعد ذلك مجرد تحصیل حاصل واوراق رسمیة لیس .....ازواج

ربما حقا اني استطیع ان اجعل ....حلمت بالفستان األبیض والزفاف......إال
لیلتي ولیلة آیة في یوم واحد وربما اكون قبلھا ایضا یا إلھي كیف لم افكر في 

والدي قرب على السفر سیسافر في خالل اسبوعین لمدة اشھر طویلة ......ھذا
البد اني اكثر ......من اجل عملھ البد وان یتقدم لي عماد في ھذان األسبوعان

لم اتمكن من النوم یومھا وانا اتخیل ایامي القادمة بكل .....البنات حظا في الكون
  ..........ما تحملھ لي من فرح

  

  



كنا في قمة اشتیاقنا .....النت في الیوم التالي انا وعماد حین تحادثنا على
كنت في قمة السعادة .....وكانت اول كلمة قالھا لي  ھي زوجتي....لبعضنا

وذكرت لھ ان والدي مسافر بعد ....تيطبوحین سألتھ متى یفكر في التقدم لخ
  :فقال لي.....اسبوعین

  

  

دك من رحلة العمل فال حوریتي انا سأضطر اذن لألنتظار حتى یعود وال -
 ...یمكنني التقدم لك في الوقت الحالي

 ..........؟؟؟.لماذا عماد -
حبیبتي انتي ستكونین زوجتي یجب ان اكون جاھز لكل متطلبات والدك  -

ال تقلقي ....واحتاج فقط ستة اشھر لیس إال ألكون جاھز كلیا للتقدم لخطبتك
ِ مني ستكونین   لي وحدي....ليبالمرة فلن اسمح ألحد ان یأخذك

كنت اظن .....ال بأس كما تحب.....ستة اشھر.....انا لك منذ اآلن یا حبیبي -
 .....انك ترید التقدم اآلن ھكذا فھمت من خالل كالمك مع والدتك

وھي ایضا تعلم ظروفي حتى انھا قالت ......ال تقلقي فقد حدثتھا عنكِ  -
ھل .....سؤال مھم بالمناسبة احب ان اسالك....ستساعدني بقدر ما تستطیع

 ......تقبلین ان تعیش معنا والدتي في شقتنا؟؟
وسأھتم .....انا احبك واقبل ان اكون معك مھما كانت الظروف.....حبیبي -

 .....بوالدتك كثیرا
لن ادعك تفلتین من یدي .....حقا لقد احسنت األختیار....یاهللا كم انت مذھلة -

 ......نفأنت جوھرة ال تقدر بثم.....ایتھا الفتاة

 

ایا كان الوقت الذي سأنتظره ......شعرت بخیبة امل ولكني احبھ.....انا احب عماد
ستة اشھر حتى .....ولكني فقط صحیت من حلم جمیل على الواقع.....فال مانع لدي

البد ....فھا نحن مع بعض منذ ثالثة اشھر....ستة اشھر لیست كثیرة.....یجھز نفسھ
كما ان ....لن یفرط في ابدا....ان عماد یشعر اني لقطة.....وان یمروا بسرعة البرق

  ......حبنا من النوع الذي یصمد مھما مرت السنوات......حبنا سیظل لألبد

  

  



كانت حفلة في منتھى ....حانت خطوبة آیة فذھبت انا ووالدتي لنحضر حفلتھا
رایت ذلك حین رأیتھما ....كان خطیب آیة رجل مناسب جدا لھا.....الجمال

تمنیت ان اكون ھناك جالسة على .....كان ھناك شئ رائع في نظرتھ لھا....معا
تمنیت لو ان عماد یمسك بیدي كما یفعل الشاب مع ....الكرسي الذي تجلس علیھ

ولكن انا .....انھ معھا بلحمھ وشحمھ بینما ھذا صعب للغایة لي انا وعماد.....آیة
سنرقص سویا رقصة ھادئة كما ....اكید سنكون اجمل.....وعماد سنكون اجمل

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او ......وانا كذلك....سیلبسني خاتم یحمل اسمھ.....فعال
فرحت من كل قلبي .....البد وان تكون اجمل اللحظات.......رأة من زمن الحبام

ولكن تفكیري كلھ كان مع ....قبلتھا ورقصت معھا كنت بجانبھا طوال الحفل....آلیة
وفي نھایة الیوم تمنت لي ان الحق بھا واتزوج في اسرع وقت .....عماد
  :وقلت .....كلمتھا بنبرة امل.....ممكن

  

  

 ....فقط ادعي لي.....ان شاء هللا قریبا یا حبیبتي -

 

حاولت ان اتخیل لیلة آیة ولیلتي اآلن والفرق .....عدت ذلك الیوم الى غرفتي
اآلن مع خطیبھا بینما انا اجلس ھنا  آیة سعیدة وھانئة والبد انھا.....بینھما
ولكن انا في مكان وھي في ....نفس اللیل نفس السماء نفس الھواء....غریب...وحدي

تمنیت لھا الخیر ....شعرت ببعض الغیرة بداخلي.....مكان مختلف تماما في حیاتھا
 كان....كنت اتمنى ان یكون معي.....اتصلت بعماد....ولكني تمنیت ان اكون مثلھا

فلم ....تصرفا جریئا ولكني قررت ان اسمع صوتھ ألنام ھائنة انا اآلخرى
  ......استغربت كثیرا ولكن ربما كان قد نام.....یرد

  

  

  

عدت للمشاركة في منتدى ملتقى ....سافر والدي فعال وعادت ایام الجنة مجددا
وجدت العدید من الوجوه .....القلوب فقد كنت قد بعدت عنھ فترة طویلة

الحظت ان عماد لم یتوقف قط عن المشاركة وازدادت مواضیعھ ....دیدةالج



حروفھن في الردود علیھ ......الحظت اھتمام العدید من العضوات بھ......وقراءه
حین حادثتھ ....استغربت ان عماد لم یذكر لي شئ من ھذا....كانت تحمل معاني

لكني لم اعد للجنة ......اعلى النت فرح لسفر والدي وقال اننا سنعود لنأخذ راحتن
فلقد شعرت بالم وانا اقرأ ردود الفتیات على عماد بشكل فیھ تعدي .....كما ظننت

وكلما كنت احادثھ في ھذا األمر كان ینفي ویقول ان الجمیع یعلم ....للحدود معھ
وقام بتحیتي على شریط ....مدى احترامھ لذاتھ وانھ ال یھتم لكل ھذا

ولكن لیس ھذا ما .....انھ مازال كما ھو باق على حبي وعشقي لیقنعني....األھداءات
فلقد صحوت في یوم ودخلت النت ألستلم رسالتھ التي ......شعرتھ مع مرور األیام

دھشت كثیرا وقلقت .....فلم اجد رسالة منھ.....اعیش علیھا وارسل لھ رسالتي
  :فبادرتھ.....وجدتھ قد حضر....وبعد نصف ساعة من القلق المتواصل.....علیھ

  

  

قلقت علیك جدا لیس من عادتك ان تتأخر ھكذا فأنت ....حبیبي این كنت -
كما اني لم .....ھل انت بخیر؟؟؟ لقد قلقت علیك كثیرا....تعرف موعدنا معا

 ..ھل سترسلھا لي اآلن؟...اجد رسالتك
 ....انا لم اكتب رسالة یا حبیبة -
 لماذا؟؟؟........... -
 ....مرھق وبحاجة للنوم كنت....لم یكن لدي الوقت -
 .....ارجوك اخبرني مما تشكو...الف سالمة علیك....حقا حبیبي؟؟؟ -
 ....ال تقلقي حبیبتي سأكون بخیر في خالل ساعات.......اشكو الصداع -

 

والسبب الثاني .....اول حزني والمي كان لحالھ وألرھاقھ.....شعرت بألم كبیر یومھا
لم اعتد على ھذا فھو یعرف مدى ......اني سأجلس یوما كامال بدون رسالة من عماد

ان لم یكتب لي عنھ وعن شعوره وحیاتھ ......اھمیة الرسالة لدي فھي مثل غذائي
كما انني في كل رسالة ارسلھا لھا اكتب ......فكأن یوما ذھب بدون عماد....ویومھ

وكل رسالة بیننا لھا معنى .....لھ عن بعض المواضیع واحب ان اسمع رأیھ فیھا
فیكتب لي .....كنت احب جدا حین یھدیني اغنیة......في صرح حبنا.....ولھا مكان

عبد  كان یعشق......وویكتب لي تعلیقھ علیھا لیوجھ لي الكالم.....كلمات األغنیة
مع انھ كان شابا إال انھ لم یكن یستمع ألي من ....وجمیع المغنیین القدامى......الحلیم

كان ھذا غریبا بالنسبة لي بعض الشئ ولكني قلت في نفسي أن .....المطربین الجدد



ذوق ھذة األیام یختلف عن ذوقھ فھو اكبر واعظم من ان یستمع لشباب ھذة 
وكنت كل رسالة ....ویكتب لي كلماتھا....یني اغنیةكان كل رسالة یھد.......األیام

وكنت ....احاول بقدر األمكان ان تكون كلماتھا في مستوى ما یحب....اھدیھ اغنیة
وكم تعني كل جملة في األغنیة واحد على ملیون فقط من ....اكتب لھ كم احبھ
ھواء ال بأس ان ابقى لیلة بدون رسالتھ التي تساوي لي ال.....مشاعري اتجاھھ

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا....بل أنھ استمر....ولكن ھذا األمر تكرر......والماء
اصبحت ....حین كانت رسائلنا تتعدى عدد من الصفحات.......امرأة من زمن الحب

لم اعد ارى .....لم یعد یكتب لي كما كان......رسالتھ صفحة او اثنین لیس اكثر
وكانت تتكرر األیام التي ال یكتب لي فیھا بأي ......مشاعره كما كانت فیما مضى

وكنت اقضي ھذة اللیالي في ....كنت اشعر بألم شدید وجرح اشد......حجة
وھل ھذة الحجج ....عما یفكر عماد في داخلھ.....وتأكلني الوساوس.....اكتئاب

لذي ھذة الرسائل بیننا مھمة فالوقت ا....حقیقیة ام انھا مجرد طریق لكي الیكتب لي
ما نتحدث فیھ سویا انا وھو على النت وقت قصیر ال ننجح فیھ بالحدیث عن كل 

لبدیل وكانت تشعرني اني اعیش معھ كل لحظة في فالرسائل كانت ا....یدور فینا
عن األسباب التي یمكن ان تجعل عماد ....فكرت في نفسي......یومھ وھو كذلك

ا وربم....رج عن حدودي في رسائلھلخاربما ألني اتجاھل كالمھ ا.....یتصرف ھكذا
ألني كثیرا ما اعنفھ ونحن نتحدث معا عن انفعالھ في الحب معي ونسیانھ 

اذكر تلك الجملة ......ونتخاصم....فیتحدث عن القبالت واماكنھا فأنفجر فیھ.....نفسھ
  ....:في ذلك الیوم

انتي ....ان بقینا ھكذا سیصاب حبنا بالملل.....انتي غیر معقولة یا حبیبة -
نحن  نحب بعضنا ومن .....زوجتي وانا زوجك فلما تخجلین مني لست افھم

ھذة ...یجب ان یتطور حبنا....المضحك ان نقول لبعضنا نفس الكالم كل یوم
ارید ان ....ھي مشاعري اتجاھك وھي مشاعر حقیقیة فأنا رجل ال تنسي

حقا ولذلك  انا احبك.....ارید ان اجعلك ملكي....اخذك بین ذراعي والمسك
 ....یجب أن یفرحك ھذا ال ان یغضبك....اریدك

بل اني احبك اكثر بكثیر ....انا ایضا احبك....ھذا كالم غیر مقبول یا عماد -
 .....اني اشعر بالذنب......ولكن ما نفعلھ خطأ.....مما تحبني

 اي زواج سیكون زواجنا؟؟؟...اذن ھكذا ستعاملیني حین نتزوج؟؟؟ -
بالعكس حبیبي سأكون اكثر ....ھكذا معك بعد الزواج؟ھل تظن اني سأكون  -

 ....اني احبك واحتاجك لكننا لم نتزوج رسمیا بعد....منك انفعاال



ماالذي تقولینھ یا .....مجرد ورق....اذن ھذا ما یمنع زوجتي عني -
الست انتِ التي تقولین ان ....الست انتِ التي تنادیني زوجي كل یوم....حبیبة

 ....انك تقتلینھ بجمودك.....ى مشتعال طوال حیاتناحبنا یجب ان یبق
انا ما احملھ في داخلي اقسم لك اضعاف ما .....یا حبیبي انا لست جامدة -

ولكن في ......ان تلمسني واكون لك....انا ایضا ارید ان....تحملھ
ألنھ ......ولیس ھذا ھو الشئ الوحید الذي سیشعل حبنا.....الحالل
 .......خاطئ

لم تكن رغبة ....لم یكن الحب خطأ یوما.....ا خطأ؟یقة مشاعرنأترین حق -
انتِ فقط ربما لم تصلي بما في .....لم تكن نار الحب وھما.....الحب خطأ

ولنتحدث في شئ ....عموما انسي كالمي....قلبك إلى ما وصلت إلیھ
 ........آخر

  

اجلس بیني  وكنت كل مرة....لم یكن ھذا الموقف الوحید بیننا بل تكرر كثیرا 
ولكني ال اشعر بالملل ....امعقول انني ھكذا اجعل حبنا ممل؟.....وبین نفسي

وماذا ....وال ارید المزید....اني اشعر بسعادة طاغیة....اطالقا بل على العكس
ن ثابت او امرأة من مؤلفة الروایة یاسمی....صحیح....ان نتقابل.....كان المزید
ان ھذا امر غریب ....ماد ابدا ان نتقابللم یطلب مني ع.......زمن الحب

لیس .....ولیس صعبا ان نتقابل.....مع اني وھو نسكن في نفس المدینة.....حقا
لم اترك ......ولكنھ امر یدعو للتساؤل....الني ارید مقابلتھ ال فھذا خطأ فادح

  :شیئا في داخلي كما افعل مع عماد دوما وصارحتھ بما اشعر فقال لي

  

  

بل انھ یخطر ببالي كل .....یا حبیبة انھ لم یخطر ببالي ان اقابلكھل تظنین  -
حتى انني كنت اتخیل بعض األماكن التي من الممكن .....لحظة بل كل ثانیة

ولست مثل باقي .....ولكن انا اعرف ان ھذا خطأ......ان نتقابل فیھا
انا ....الذي یطلب من فتاتھ ان تفعل شیئا یسئ لسمعتھا من اجلھ....الشباب

ِ اكثر من نفسي كما تعلمین لن اتمكن من كبح .....كما اني....اخاف علیك
 .....فأنت تعلمین كم احبك.....نفسي إذا رأیتك امام عیني

 



كانت ھذة الكلمات كافیة ألخماد اي تساؤل بداخلي بل وكافیة ألغالق الموضوع 
حتى ....ولو اني تمنیت بیني وبین نفسي ان یجبرني......كامال في عقلي

ولكني ....ولو بدون حتى ان نتحدث.....ولو من بعید...كنت حقا ارید ان اراه....اراه
استغربت في داخلي ان یفكر عماد في .......ألجعل كل شئ في وقتھ....صمت

ولكن ربما .....وان یتقدم لھا دون ان یراھا......الزواج من فتاة لم یسبق لھ ان قابلھا
فقد وصل حبھ ألقصى الدرجات كما یقول ....یھتم ألي شئیفعل ھذا ألنھ یحبني وال 

  ......دوما

  

  

وتجعل األفكار ....ھناك اشیاء كثیرة في عماد وتصرفاتھ كانت تدفعني للتساؤل
قلة اتصالتھ وقلة .....عدم انتظامھ في الرسائل كما كنا......الموسوسة تجتاحني

احد األیام انھ لم یقرأ رسالتي حتى انھ فاجأني في ......مدتھا كذلك وقلة طلبھ لھا
كنت اشعر بعدم ....كنت اشعر بالخوف.....التي ارسلتھا لھ قبلھا بیوم

حاولت ان اتخیل .....او فراق.....كنت اخاف ان یحصل بیننا بعد......األستقرار
في ....في داخلي....فتشت في ایامي.....فلم اجد اي اثر للحیاة.....حیاتي بدون عماد

مؤلفة الروایة ......حقا ال شئ في حیاتي سوى عماد.....اجد اي شئ لم....خارجي
فال ...واسألھ....كنت احادثھ....سمین ثابت او امرأة من زمن الحبیا

كان یغضب ....وحین كنت الح باحساسي وبتحلیلي لتصرفاتھ....یجیبني
لتفكیره تألمت ......ویقول اني احب ان ادمر اللحظات الجمیلة بالنكد.....علي
اني معتادة على ....خوف غضبھ كنت اسكت....ولكني كنت اصمت.....ھذا

ولكن عماد لم یكن مثلھم في نظري .....ھكذا عودتني الحیاة مع اھلي....الصمت
لم یكن متساھال حتى في ردوده ......بل انھ لم یكن ھكذا ابدا كما ھو اآلن.....یوما

وبكلماتھ التي ...حاول ان اقتل مخاوفي بحبھكنت ا.....على بنات المنتدى بھذا الشكل
  )مشاكسة(حتى جاءت تلك العضوة التي سمت نفسھا ....كان یاسرني بھا

  

  

تلك ....فلقد كانت حقا ما ینقصنا انا وعماد من مشاكل.....كان اسمھا على مسمى
كان ینفي ھذا ویقول انھ مجرد .....الفتاة منذ انضمت للمنتدى وھي تتقرب من عماد

ولكني كنت ارى ھذا كل یوم اوضح من ....اس بالغیرة منھا ال اكثراحس
فوجئت حین وجدت عماد .....ردت على كل مواضیعھ بال استثناء....قبل



حین واجھتھ استغرب رد فعلي .....ویرد لھا جمائلھا بالرد على مواضیعھا.....یودھا
كما ان ھذة .....فھي باألصل شاعرة قویة وجیدة....وقال لي انھ یجب ان یفعل ھذا

فلن یخسر .....فلما ال یرد لھا على كام موضوع من مواضیعھا....اصول المنتدیات
وشعرت بصغر حجمي ....تألمت من وصفھ لھا بأنھا شاعرة قدیرة......شئ

كانت تكتب من الشعر ما یجعلني انا نفسي اقف مذھولة امام .......بجانبھا
شامخة محبوبة .....تحمل من موھبةبكل ما .....تلك الفتاة.......كلماتھا
وكانت كلما تنزل ......فھي مجرد قطة ودیعة....وحین تقف امام عماد....موھوبة

ویذكر ما ھي األبیات التي تعجبھ في شعرھا بل .....موضوع یھرع عماد ألخباري
  .....انھ احیانا حین یستعصي علي فھمھا كان یشرحھا لي

  

  

برغم انھ یرمیني باسلحة كلماتھ ....یفعلشیئا فشیئا بدأت اشعر بسخف ما 
ولكن حین فاجأني ...عن حبھ لي وعن اني كنت وساظل حبیبتھ الوحیدة....الفتاكة

ولیس ھذا فقط ما ....كدت اجن....برغبتھ في عمل موضوع شعري ثنائي معھا
اغضبني بل انھ حكى لي عن الموضوع بعد ان اتفق معھا على عنوان الموضوع 

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا.........ل منھما یكتب ماھو مناسبوفكرتھ وبدا ك
من خلف ....اذن ھو یراسلھا....اذن انا اخر من یعلم........امرأة من زمن الحب

فاصابھ ......من شدة غضبي ركلت جھاز الكمبیوتر برجلي......ظھري
ل غیرتي ولم اعلم ماذا افعل فاتصلت بعماد وصرخت فیھ بكل حبي وك.....الصمت

وقال لي فقط اني ابالغ ....لكن لم یجبني.....وكل جنوني وكل شعوري بالخطر
واغلق .....واني ھكذا اخنقھ واخنق موھبة الشعر لدیھ وحبھ لھا....بتصرفاتي

  .....!!الخط

  

  

لماذا كان ....لماذا یحدث لي كل ھذا.....بكیت تلك اللیلة كما لم ابكي في عمري
تذكرت كیف كانت رسائلنا سویا في بدایة .....ة في حیاتناجب ان تظھر ھذة الفتای

كنت اھدئ نفسي بأن .....عالقتنا انا وعماد وخفت ان تكون ھكذا مع تلك المشاكسة
وان ما بیننا من المستحیل ان یكون بكل بساطة مجرد حب تھزه ....عماد فعال یحبني

لیس ألني ال اكتب .....نعم وماذا یعني.....انھ مجرد موضوع شعري...فتاة كھذة
علي ان اصالحھ فورا ...انھ امر مضحك....الشعر فھذا یعني انھ سیفضلھا عني مثال



وبعد ثالثة ایام نزل .....وھذا ما فعلتھ بالضبط.....قبل ان یغضب  مني ویمل مني
وكان موضوعا یفوق الوصف لشدة ما كان شعرھما .....موضوعھما سویا

ني ھذا الیوم وانا احاول كبتھا ولكن لم یكن بالید كادت الغیرة تمیت......متناسقا
الجمیع كان .....ردود األعضاء على الموضوع كانت تحمل معاني مستترة.....حیلة

كان ظنھما یثیر جنوني وكنت حقا اتمنى .....یشك في حب ھذان العضوان لبعضھما
ل اني ب.....لو اكتب موضوعا اعلن فیھ اني احب عماد وھو یحبني واننا لبعضنا

كانت ھذة األیام اسوء ایامي حقا .....كنت اتمنى ان اكتب ھذا في توقیعي وتوقیعھ
حتى جاءت تلك اللحظة التي قسمت قلبي ......فقد كنا نتشاجر كل یوم....مع عماد

  .....إلى نصفین

  

  

دخلت موضوع عماد مصادفة فوجدت تلك الشمطاء تكتب اعترافا بالحب في اخر 
وكم یسالھا ...كتبت  فیھ كم تحبھ....شعر ال یوصف....يصفحات موضوعھ الشخص

ان ...ألنھا ستجیبھ وحده.....فال تجیب....الناس عنھ وعن ظلھ في عیونھا
 !!....انھا تحبھ....سألھا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سادسالفصل ال

  

 
  

حین تأتي فتاة ....كل ما لي بھذة الدنیا....رجل حیاتي انا.....ان عماد حبیبي انا
الوقاحة وتعترف بحبھا لھ امام الكل دون ان تصرف ادنى اھتمام لمظھرھا  بمنتھى

الم تفكر انھ ربما .....في المنتدى او سمعتھا او حتى مظھرھا امام عماد نفسھ
ولم .....لیس كل ھذا مھما فلقد قامت الدنیا ولم تقعد......یحتقرھا لتصرفھا الوقح ھذا

قد ظل یدافع عن قربھم لبعضھم البعض ل.....اتمكن اطالقا من كبت غضبي وحنقي
غضبت جدا على عماد وصرخت في وجھھ ......حتى وصلنا إلى ھذة النتیجة

لم ادري ماذا افعل معھا وقد .....كانت غیرتي فوق قدرتي على التحمل......واھنتھ
مؤلفة الروایة ........سل لھا ألكنس باسمھا تراب غرفتيكنت مصرة ان اكلمھا وار

ولكن عماد اصر على أال افعل متعلال ان ......ت او امرأة من زمن الحبیاسمین ثاب
ووعدني ان ینفذ كالمي كامال وان یتوقف عن مراسلتھا ......ھذا سیؤذي مظھري انا

ووعدني انھ ....وان یقاطعھا تماما وال یكتب في مواضیعھا وال ھي في مواضیعھ
من تصرفاتھا وان علیھا ان  سیرسل لھا رسالة یخبرھا فیھا انھ مرتبط وانھ صدم

تخجل من نفسھا وان یطلب إلیھا اال تدخل مواضیعھ مجددا وبعد نصف ساعة ارسل 
لي انھ قد ارسل لھا ھذة الرسالة وانھا قامت بالرد علیھ ولكنھ لم یھتم ان یقرأ 

  .....فقد مسحھا من قبل ان یفتحھا.....رسالتھا او یفتحھا

  

  

  

  

فقد جاء الیوم الذي .....بل لم تكن سوى البدایة.....الحدلم تتوقف معاناتنا عند ھذا 
كان اول عید حب یمر علي في عمري .....یوم عید الحب.....انتظرناه انا وھو

كان ھذا العید بمثابة ....ولدي من اشعر اتجاھھ بالحب ویبادلني نفس الشعور
ا سیفعلھ وقد كنت انتظر بفروغ الصبر م....تعویضي عن كل سنین الوحدة الماضیة



لنعوض ما فاتنا في حبنا فقد تشاجرنا كثیرا جدا في .....عماد معي في ھذا الیوم
الفترة الماضیة وبھت لون حبنا وكل ما اریده ان یعود العشق الال متناھي 

فقد اختارت ھذا الیوم لتنزل .....ولكن تلك المشاكسة كانت في انتظارنا....بیننا
وذكرت اسم ماستنیج ....عید الحب واألحبةموضوعا بشعرھا المذھل وكتبت عن 

كنت اتمنى ان یكون (ذكرتھ في اخر موضوعھا وقالت ....اي اسم عماد في المنتدى
اال ....انھا حقا تثیر جنوني).....موجود في موضوعي لیشاركني فرحتي ومشاعري

كیف یمكن لرسالة مثل رسالة عماد التي ....یوجد لدیھا ذرة واحدة من الكرامة؟
ھا لھا اال تحطم كبریاءھا كلیا لو كنت مكانھا لما سكت على ھذا وألرسلت لارس

ولكن ھذا لم .....ولكنت تركت المنتدى إلى األبد....رسالة لعماد اھینھ فیھا
من غیر المعقول ......وكأن عماد لم یقل لھا اي شئ فیھ اھانة لشخصھا.......یحصل

واجھت عماد بما فعلتھ الفتاة وكان غضبي ....الكلماتان ال تؤثر في فتاة مثل ھذة 
الشدید ال یمكن اخفاءه واصبح یوم عید الحب ھو اكبر شجار بیني وبین عماد فأني 

سمین ثابت او امرأة من مؤلفة الروایة یا.....طلبت منھ ان یریني نص رسالتھ إلیھا
طلبت منھ ام انھ ألرى ما اذا كانت رسالة شدیدة اللھجة كما .........زمن الحب

ولكن عماد غضب مني واھانني وقال اني ال اثق بھ ورفض ....ارسل لھا شیئا آخر
ارتمیت على سریري ......وتخاصمنا في عید الحب.....كلیا ان یریني نسخة الرسالة
من اجل فتاة كھذة حصل بیننا كل ھذا في الیوم الذي .....وبكیت كما لم ابكي من قبل

وانھ ال ذنب ....بعد ان ھدأت شعرت اني قد بالغت كثیرا.....انتظرتھ طوال عمري
وشعرت بالذنب ألني ھكذا اثبت صحة كالمھ .....لھ في اخالق تلك العدیمة األخالق

اني نكدیة واحب اختیار اللحظات الجمیلة وتحویلھا الى لحظات بشعة كما وصفني 
اني ....ھلكن لما ال یفھم اني احب.....مرارا وخصوصا في نوبات غیرتي

واني لن اتحمل مجرد التفكیر في ان فتاة اخرى تفكر بھ كما افكر انا ......اعشقھ
كیف اتحمل ان تتقرب الیھ فتاة غیري وترمي نفسھا علیھ ....انھ لي وحدي......بھ

لكنھ لم ......تحاملت على نفسي وكلمتھ ألعتذر منھ......بھذا الشكل المریض
دخلت النت فوجدتھ .....دون جدوى....خمس مرات اتصلت علیھ اكثر من.....یجبني

وبعد ساعة .....بعثت لھ رسالة اعتذار......یشارك في المنتدى وكأن شیئا لم یكن
ولكنھ في النھایة قبل .....طبعا صب جام غضبھ علي في البدایة....ونصف اجابني

  .....صلحي

  

  

  



بروح ریاضیة اكثر من شیئا فشیئا الحظت ان تلك الفتاة المشاكسة تتقبل الموضوع 
الالزم فھي تذكر عماد في اي موضوع مثال تتحدث فیھ عن اعضاء المنتدى وكأنھ 

كنت اشعر حقا وكأنھ لم یرسل لھا اي رسالة ولكني خفت ان تقوم بینا .....لم یھنھا
وخصوصا ان عید میالد .......مشكلة فتصرفت وكأني ال ارى وال اسمع وال اتكلم

كنت ارید ان افاجئھ ولكني لم اعرف ماذا افعل ....ضعة ایامعماد قد بقي علیھ ب
فتذكرت انھ طلب مني عدة صور لي .....فنحن ال نلتقي حتى اھدیھ ھدیة....معھ

فقلت .....مختلفة عن صورتي التي اعطیتھا لھ ولكني رفضت خوفا من الموضوع
ا اكتب لھ اني دوم....لیس ھذا فحسب.....لما ال افاجئھ بصورة جدیدة وحدیثة لي

وقد كنت اشعر ان الحروف ال تحمل ھویة احدنا ال ....الرسائل على جھاز الكمبیوتر
لذلك فكرت أن اكتب لھ رسالة بخط .....انا وال ھو النھا مرسومة بخط الكمبیوتر

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا....اكتب لھ فیھا ما یعنیھ لي....وارسلھا لھ....یدي
اكتب لھ فیھا كل حبي وكل شوقي وكل عشقي وكل ........امرأة من زمن الحب

في .....فكرت أن اكتب كل شئ....وكل احالمي وآمالي للمستقبل......المي في بعدنا
حتى اني لشدة ما .....رسالة تختصر لھ دقات قلبي وآھاتي ودموعي وضحكاتي

من جدید  ثم كتبتھا....كتبت الرسالة مرة كمسودة.....تمنیت ان یكون كل شئ مثالیا
قمت بتصویر الرسالة وارسالھا لھ عبر ....وانا احاول ان احسن خطي بقدر األمكان

عشر بعد منتصف اللیل قبل یوم الثانیة بعد ان اصبحت الساعة ......األیمیل
وصحوت مبكرا جدا یومھا وخرجت متظاھرة اني ارید شراء بعض ...میالده

اشتري كارت شحن موبایل  وقد كنت قد خزنت كل مصروفي حتى....األشیاء 
ألتصل بھ یومھا على حسابي الخاص ونتحدث حتى ینتھي كل ھذا 

كان عماد حقا سعیدا .....وامطرتھ بكلمات الحب والھیام.....اتصلت بھ......المال
  ..:قلت لھ....بكل ما فعلتھ ألجلھ

  

  

یا .....وانت كوني الذي اعیش فیھ...وانت حبیبي...كل عام وانت عمادي -
 .....الحبیبزوجي 

 ....انھ اجمل عید میالد مر علي حقا.....شكرا حبیبة لقد فعلتي الكثیر ألجلي -
وانني صنعت لك ....واننا في بیتنا متزوجین....تخیل اني بجانبك....انتظر -

 ....واغني لك...اعانقك على ضوء الشموع.....كعكة خاصة بعید مولدك

Happy birthday to you 



Happy birthday to you 

Happy birthday to emad 

Happy birthday to you 

  سنة حلوة یا جمیل

  سنة حلوة یا جمیل

  سنة حلوة یا حبیب روحي عمااااااد

  سنة حلوة یا جمیییییییییییل

  

  

  

ولكني لم اھتم فقد كنت سعیدة ......بقیت أغني في الشارع والناس ینظرون الى
انتھیت طلبت إلیھ ان یتمنى  كان عماد صامتا طوال غنائي وحین......للغایة

  :فقال....امنیة وحتى السنة القادمة ستكون تحققت

  

  

انتي حقا اعظم عاشقة في التاریخ یا ....اتمنى ان تكوني بحضني -
 .....اعبدك ایتھا الصغیرة....حبیبة

 

ال ادري لما لم استطع ان احدثھ نھائیا على ....كانت ھذة اللیلة سحریة بمعنى الكلمة
ا فلقد قال ان اصحابھ معزومون لدیھ وان والدتھ قد جھزت مأدبة كبیرة النت یومھ

ولكني لم اتضایق حتى وإن لم یكتب .....لألحتفال لذا لم یكن لیبقى معي حتى لو اراد
لي رسالة فقد ادیت واجبي وكان یوما مثالیا كما تمنیت كذلك قضیت ساعة احادثھ 

حتى اني ارسلت ....الكلمات الرومانسیةضحكنا سویا وغنینا وتبادلنا ....في الھاتف
مؤلفة ........د كنت وعدتھ ان افعل لھ ما یرغبلھ صوت قبلة فھو عید میالده وق

بقیت الیوم كلھ ابتسم بیني وبین .....سمین ثابت او امرأة من زمن الحبالروایة یا



كل شئ .....كنت حقا سعیدة وھائنة یومھا وتناسیت كل المشاكل....نفسي بخجل
وبقیت وحدي اراقب نجوم المساء وانادي عماد بھمس وادعو ....بي تغاضیت عنھسل

  .....هللا ان یكون من نصیبي وان یجمعنا تحت سقف واحد بأسرع وقت ممكن

  

  

  

لم تنتھي اللیلة إال وكلمني عماد على الھاتف مع اني كنت في البیت وكنت على 
مع اصحابھ سھرة ملیئة  سھر....بدى لي وكأنھ سكران.....وشك الخلود للنوم

قال لي انھ یعشقني ثم بدأ في ....كان صوتھ مختلفا وحتى طریقة كالمھ.....بالضحك
ثم قبلني اكثر من قبلة ....وكل ما افتعل صوت قبلة اخبرني این اضعھا...القبالت

  :وصرخت في وجھھ وقلت لھ ....فاقشعریت.....ورا بعض وقال لي وزعیھم

  

  

 ھل جننت یا عماد؟؟؟....تتعدى حدودك ال ھما ھذا الذي تقول -
؟؟ - ِ لي الحق ان ....انھ عید میالدي ال تنسي......یا حبیبة یا لذیذة انتِ مابك

تعالي ھنا .....انتِ زوجتي....واللیلة لن اتركك تفلتین....افعل بك ما أشاء
 .....وارتمي بأحضاني

 ....حرام ان ما نفعلھ...عماد ارجوك كفى انا حقا اتضایق من ھذا الكالم -

  :فتغیر صوتھ وغضب للغایة وصرخ في

اصبح الحب في .....أستقیمین علي الحد یا سیدتنا الشیخة؟؟....حرام؟؟؟ -
وإن كنتِ ال تحسین ناحیتي ....الحب مشاعر واحاسیس.....نظرك حرام؟

لم اتخیل ان ....ھل انتِ كذلك حقا یا حبیبة؟؟؟.....فالبد انك باردة....بالرغبة
 .....ھكذاتكون زوجتي 

انا ایضا ارید ان اكون لك .....انا....ما الذي تقولھ لم اكن في حیاتي باردة -
 .....لیس ھذا الكالم.....ولكن

 .....ماذا تریدین تحدیدا ان نفعل بعد الزواج لم افھم -
اوف منك .....صدقني ایضا اریدك.....بل انت تفھم یا عماد ال تتذاكى علي -

 اخجلتني



ال .....كیف تریدیني؟....اذن اخبریني......حقا تریدیني؟....تریدیني؟؟؟ -
ِ ان .....تخجلي انا ال احب البنات الخجوالت اذا اردتِ ان ترضیني علیك

 تكوني جریئة معي 
 .....سأخبرك حین نتزوج....عماد ارجوك كفى -
شكرا على ھذة اللیلة .....یبدو ان ارضائي لیس مھما بالنسبة لك نھائیا -

 ....الرائعة یا استاذة تصبحین علي خیر
ارجوك ال تغضب  مني انا ال أحب ان ....انتظر عماد ال تقفل اآلن -

 انتظر لكي ارضیك.....تغضب
كیف سترضیني ان كان كل ما اطلبھ منك ترفضینھ وانت تعرفین جیدا ما  -

ال اشعر ....احیانا اشعر بالوحدة حتى وانا معك.....یرضیني
لست افھم لما تفعلین .....ا انتي تدمرین اشیاء كثیرة جمیلةحق.....باألكتفاء

 !!سالم......ھذا

 

غیر مكتفي ....عماد غیر سعید معي؟.....كان كالمھ ھذا یدمرني من اعماقي
وانا ال ....اجل فھذا الموضوع مھم للرجال.....كیف یمكن ھذا.....بي

اعطیھ من ھذة ال اتدلل علیھ وال .....وال اعطیھ اي ریق حلو.....ارضیھ
ولكن ھذا ال یعني اني ال ارید بل على العكس ارید جدا ....األحاسیس الملتھبة

ولكني ارى ان ھذا خطأ فادح ولن یتوقف .....انا ال احلم إال بعماد اساسا.....جدا
ِ اال تسمحي بزیادتھ عن الحد ....عند ھذا الحد بل سیزید ولكن یا حبیبة یمكنك

سمین ثابت او امرأة مؤلفة الروایة یا.....ترضي عمادوفي نفس الوقت یمكنك ان 
من .....وان كان ھذا خطا حقا فأنت تفعلین ھذا معھ وحده........من زمن الحب

ماذا لو خطفتھ منك واحدة مثل .....لیس عیبا فھو سیكون زوجك.....شدة الحب
ال .....حینھا ستندمین وستقولین لیتني ارخیت لھ الحبل قلیال.....تلك المقرفة

ظللت احادث نفسي ھكذا طوال .....ضرر من ھذا بل انھ في منتھى الرومانسیة
حتى قررت فعال ان اھم شئ ان احافظ على عماد مھما حصل وان ....اللیل

  .....استمرار اي عالقة یحتاج الى التضحیة من الطرفین

  

  

  



تقت لحبك اش...(كانت اول كلمة اقولھا لھ.....حین قابلت عماد في الیوم التالي
لشدة فرحھ ودلعھ لي واھتمامھ بي ....كادت الكلمة ان تودي بعقلھ)!!......ولمساتك

حتى انھ ظل یطلبھا مني كلما ......شعرت بالفخر لما فعلت فلقد اثرتھ واعجبتھ
وحین كان یخرج بكالمھ عن األدب كنت ......تحادثنا سواءا على النت او الھاتف

وكنت اشعر احیان ....ایة اشعر بالمضایقة لما اسمعكنت في البد.....اضطر للسكوت
ولكنھ اسمعني كالم لم اسمعھ في عمري ....اخرى ان حبھ لي لھذا الغرض فحسب

ولم ....لم اتمكن من السیطرة على نوعیة كالمھ.....بل اني حتى لم اتخیلھ....كلھ
بدأت .....كان مغلفا بالحب ولكنھ كان خارجا.....اتمكن من احتواء ما وصلنا إلیھ

اشعر ان احاسیسي لیست فقط ما تستجیب لحبھ ورغبتھ بل ان كلماتھ اثارت في 
سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا.....اشیاء غریبة لم احسھا من قبل في عمري كلھ

ورغبتھن في وجود .....اصبحت اشعر بشعور الزوجات......امرأة من زمن الحب
فلقد ....نسبة لي مجرد كالم بل اصبح حاجةلم یعد األمر بال....ازواجھن لیلمسنھن

ولكني نجحت في استعادة عماد واھتمامھ الماضي بي ....بدا یثیر في الھرمونات
فقد اصبح عماد ملتصقا بي یرید محادثتي كل .....وفورة حبنا األولى كما تمنیت

صحیح ان حدیثھ لم یعد یخرج خارج بعیدا عن ھذة .....لحظة وكل وقت
كن على األقل استطعت ان استعیر انتباھھ من جدید واشعر باألمان ول...المواضیع

  .....لكي ال یمل مني او یذھب لغیري

  

  

كان متعمق في تدلیلي ووصف .....في احد األیام وحین كنا نتحدث على النت
اتحبین أن اقود (حتى ارسل لي رسالة تقول ....ومدى احتیاجھ لي.....احضانھ لي

فلقد كان معنى ھذة الجملة .....شعرت بالجنون)......ین؟؟حبنا انا ام انتِ تقود
لم اتخیل ان یصل بھ عدم األحترام .....واضحا انھ یقصد العالقة بین الرجل والمرأة

لم اشعر ....انا احبھ ولكن ھذا ال یعني ان اقبل على نفسي جملة كھذة....لھذة الدرجة
ولكنھ طبعا .....جملتھ فتراجع عن.....بنفسي وانا امطره بوابل من الشتائم

لم استطع النوم یومھا ....وافترقنا یومھا وبینا شرخ ما لست ادري ما ھو...تكدر
لومت نفسي وتساءلت ....وتلك الجملة تتكرر في داخلي وكأن عقلي فرغ إال منھا

انا انسانة ....ھل من المعقول ان ینظر لي عماد بشكل یسئ إلى صورتي وحقیقتي
عھ افعلھ ألول مرة معھ وحده ألني حقا احبھ وال أرید محترمة وما افعلھ م

سمین ثابت او مؤلفة الروایة یا....؟.ھل یفھم شدة حبي لھ بشكل خاطئ....اغضابھ
لما .....ھل سنبقى ھكذا بیننا ھذة المشكالت التي ال تنتھي......امرأة من زمن الحب



بین امواج الغرام تأخذنا  تائھین في جنتنا غارقین....ال نعود كما كنا اجمل العاشقین
علي ان ....ال یجب ان اسكت على ھذا....ال....أین ذھب كل ھذا....یمینا ویسارا

كل شئ یأتي باللین ....باللین....ولكن كیف.....اعید كل ما ذھب من حبنا
البد ان أتدلل علیھ غدا واقول لھ كالما جمیال واتصرف وكأن شیئا لم .....واألقناع

الرسائل الطویلة التي نحكي فیھا ......واحكي لھ عما افتقدتھ في حبنا.....یحدث الیوم
افقتدت األغاني الرومانسیة التي كان یھدیني كلماتھا كل ......عن ادق تفاصیل حیاتنا

افقتدت ....افتقدت ایام كان یحكي لي حكایات ویكتب لي ما یحب من الشعر....رسالة
  ....الكثیر

  

  

حتى اني قلت لن .....سجعبتي الكثیر من األحاسیوفي  انتظرتھ في الیوم التالي
انا حقا اعشق عماد بكل ما في وعندي .....افطر حتى اكلمھ ونعود افضل مما كنا

لكنھ لم ....انتظرت وقتا طویال للغایة......استعداد لفعل اي شئ ألرضاءه
الفھمھ اني على .....جئت ارن علیھ على الموبایل....استغربت....یأتي

كانت المرة األولى التي اجد فیھا ھاتفھ ...ولكني وجدت ھاتفھ مغلق.....تالن
تمر ببطئ شدید لتمعن في ...الساعات تمر وكل ثانیة تحسب علي ساعة.....مغلق

لوال ان والدتي نبھتني وطلبت إلي ان ....نسیت ان اكل لشدة قلقي....اذاللي
مي معا ولم یسبق ان تخلف انھ موعدنا الیو.....ولكن الوساوس اشبعتني.....أكل
ھل یمكن ان تكون والدتھ قد حصل لھا اي ....ما الذي جرى.....عنھ

ارسلت ....لم اعرف ماذا افعل......یوم كامل لم یصلني خبر من عماد......شئ؟؟؟
سمین ثابت مؤلفة الروایة یا.....لھ عدة رسائل على المنتدى تحمل قشورا من قلقي

لم .....قاحاولت الف مرة ان اكلمھ ولكن ھاتفھ ظل مغل.......او امرأة من زمن الحب
ولم افعل اي شئ سوى ان انتظر اي رسالة ...لیلة ولم أكلاتمكن من النوم ھذة ال

البد واني بمجرد ان اصحو غدا سأجد رسالة منھ یعتذر لي ....قلت ال بأس....منھ
حتى سمعت .....ةظللت طوال ساعات المساء بین الیقظة والغفل.....فیھا عن غیابھ

اصوات السیارات في الشارع فصحوت ومن قبل ان اغسل وجھي فتحت 
غیر .....ال رسالة ال حرف.....ال شئ ینتظرني من عماد....ال شئ.....جھازي
ایضا .....اتصلت علیھ مرة اخرى....ھناك كارثة دون شك....مستحیل....معقول
سائل على المنتدى مرة اخرى ارسلت لھ عدة ر....ماذا یجري....مستحیل.....مغلق

طوال الیوم اطلق كل خوفي وقلقي وحبي في ....وعلى الموبایل.....وعلى األیمیل
كل ما ....ال ادري كم من رسالة كتبت وال اذكر تحدیدا ما كتبت.....حروف الرسائل



اني اموت .....اذكره اني كنت طوال الیوم ادعو هللا ان یكون بخیر وان یجیبني
ال اكل وال نوم ......اني غیر قادرة على احتمال حیاتي نھائیا.....بطئبالتصویر ال

ھل من المعقول ان انام ایضا ھذة اللیلة دون اي ....اكاد افقد عقلي....وال حتى تنفس
ماذا .....الرسالة الیوم التي تغذیني وال حرف وال تلیفون وال أي شئ.....خبر منھ

ندمت أني ....م یغمض لي جفن طوال اللیلل.....كانت ابشع لیالي عمري.....یجري
لم اخذ رقم ھاتف البیت او ھاتفھ في العمل او ھاتف والدتھ او حتى ھاتف اي احد 

في مثل .....ندمت اني لم اخذ منھ عنوان بیتھ او حتى عنوان عملھ.....من اصدقاءه
نفسي حالة الجنون التي كنت فیھا كنت على استعداد ان اتھور واذھب ألطمئن علیھ ب

ال شئ بیدي سوى ....ال شئ.....فقد ألتمكن حتى من التنفس....فقط لیطمئن قلبي
لم اجد اي ....وحین دخلت في الیوم الثالث.....األنتظار محبوسة في سجن الال عماد

كدت اصرخ بملئ ....كدت افكر باألنتحار....انفجرت باكیة....شئ اطالقا
ات الرسائل كتبتھا لھ منھا ماھو موجھ عشر.....ثالثة ایام دون حرف منھ....صوتي

حتى جاء .....لھ من التوسل ومنھا ماھو موجھ  لكي یفك علي ھذا الحصار البشع
وقال لي انھ كان ....دخل وعاملني بمنتھى البرود.....رایت اسمھ اون الین....عماد

لفة مؤ!!......یقصد ان ینقطع عني ھذة األیام الثالثة ألني تصرفي األخیر ضایقھ
اي كانت ھذة الساعات الال .......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبالروایة یا

مجرد عقاب حتى اتعلم ....منتھیة من الدفن حیة تحت انقاض الھجران
شئ ما .......،كانت تلك المرة األولى التي اشعر فیھا حقا اني اكره عماد.....درسي

شعرت .....ي وبین نفسي باحتقار لھشعرت بین....تغیر في داخلي انا اتجاھھ یومھا
ویعرف تحدیدا ماھي نقاط ضعفي ویدوسھا بكل ما لدیھ ....انھ بالفعل یلوي ذراعي

كان یوما في حیاتي لیس من السھل أن .....وألفعل ما یرید.....لیسیطر علي
برغم أني لم اتخیل ....شعرت وقتھا انھا حقا بدایة النھایة لعالقتي انا وعماد....یمر
ولكني .....لحظة من اللحظات ان اصحو یوما وعماد لیس في قلبي وفي ایاميفي 

لم ادري ماذا افعل معھ وماذا یجب ان .....حقا شعرت بعدة مشاعر متناقضة یومھا
ولو عاد الزمن بي إلى الوراء حتى .....لم یكن لدي من ینصحني.....یكون رد فعلي

 ٧٢ثالثة ایام اي !!.....اصفعھجئت لھذا الموقف لطلبت ان اقابلھ شخصیا حتى 
وفي النھایة یكون بكامل .....ساعة من القلق والحسرة والبكاء والدعاء والتوسل

شئ ما یفضح جبروت ھذا .....لیذلني.....صحتھ بل انھ یفعل ھذا قاصدا لیعاقبني
لم یكن عماد بھذة القسوة في ...ماذا جرى لھ.....الرجل ویجعلھ كالطاغیة

لم یكن یوما بھذا .....ل الحنان والرقة والمشاعر واألدب والذوقعماد مثا...عمره
ولكني وجدت نفسي ....ثالثة ایام لم نكلم بعضنا....وكأني احب شخصا آخر.....القبح

ألول مرة في حیاتي ال اشعر بأي رغبة ....وال اتحدث معھ نھائیا....اغلق كل شئ
اني مضطرة ان ....واشعر اني....وبقیت ابكي بیني وبین نفسي.....في الحدیث معھ



اكون مع شخص كھذا یستغل حبي الشدید لھ لیتصرف تصرفات ال یمكن ان یقبلھا 
لقد برمج ھو عقلي .....وانا مضطرة ألحتمالھا ألن ال بدیل لدي....انسان على نفسھ

علمني .....أال افكر بشمس تسطع فوق رأسي في یوم ال یكون فیھ عماد....قبل قلبي
كیف .....لكنھ لم یعملني كیف انقذ نفسي من مقابر قسوتھ.....الجنون كیف احبھ حد

لم .....لم یعملني لو كرھتھ كیف اعود ألحبھ كما كنت....اضمد قلبي من طعناتھ
وال یمكن ان نكون .....لم یعلمني سوى اننا واحد......یعلمني كیف احیا بدونھ

ویعذبني ھذا ....بھذا الشكل فكیف یقبل ان یھین كرامتي....لو كنا واحد....اثنین
كان یمكن ....من شدة حبي لھ وقلقي علیھ....العذاب الذي ال اعرف كیف اصفھ

ببساطة ان یقول لي في اول یوم انھ غاضب مني وانھ یرید ان یبتعد عني یومین او 
ال أن یترك نیران الوساوس تحرقني بھذا الشكل ....حتى یھدأ..اكثر

اذكر انھ اعتذر ......مین ثابت او امرأة من زمن الحبیاس مؤلفة الروایة......المھین
ظل طوال ....وشعر انھ فعل اكثر بكثیر مما كان یجب ان یفعل....لي كثیرا بعدھا

كنت قد فقدت .....ألنھ شعر بنبرة من البرود في كلماتي معھ.....األسبوع یعتذر لي
مھما حاول التودد لي من ولم یتمكن ھو مھما اعتذر لي و....شیئا ما ال ادري ما ھو

فأفقت من ....نھ صفعني فجأةكأ....اصبحت حانقة علیھ......عیدهجدید ان یست
وأصبحت ارى لدیھ الكثیر من العیوب والتصرفات التي لم اكن احس ...عماي

اصبحت بعد ھذة الصفعة الدامیة انظر لھ بعین مختلفة ......بقبحھا من قبل
اصبحت اجاھد ألبقاءه ....اعیده بنفس جمالھ السابق حبنا الذي كنت احاول ان....كلیا
  ......ولم اكن ادري این نحن ذاھبون بكل ما حصل بیننا.....حیا

  

  

  

كنت كلما غضبت من عماد اسارع للعیش في ذكریات .....حبي كالعادة غلب علي
اعیش في تصرفاتھ العاشقة حین كان الزمن زمان ...صورة حبنا في ما مضى

حتى اصبح معظم .....فتعوضني قلیال عن الفتور الذي یجوب عالقتنا......حبنا
ھل تذكر حین قلت ...ھل تذكر حین كنت تفعل كذا وكذا؟...كالمي معھ یبدأ بجملة

ویرد .....لیتھا تعود....ما اجمل تلك األیام....یاااه....وحین فعلنا كذا....لك كذا وكذا
ال شئ .....ال شئ یعود..معھ حق.....شئ یعود ال....علي عماد بكومة من الفتور

وال سنة في حیاتنا یمكننا ان  نعیش فیھا مجددا  وال زمن .....جمیل یمكن استرجاعھ
لیحل محلھ .....ال بد وان یذھب البریق الساطع....في عمرنا یمكن ان نعیش فیھ أبدا

  .....ظالم مؤلم



  

  

لكن عماد لم .....یا عادةواصبح حدیثنا سو...اصبح حبنا مثل قضاء الواجب
لكني .....وظل یعود لكالمھ الفاضح من جدید لیكسر الملل على حد تعلیقھ....یتعلم

بدات احب ما ....بل اني....بدات اسایره.....كنت خائفة....كنت یائسة
حتى اصبحت اقولھ انا ....تعودت علیھ ألني قبلتھ وقبلتھ وقبلتھ....یقول
كنت اردد كالمھ بیني وبین .....امامھ اني ممتعضةحتى وان كنت اظھر .....ایضا

وأن الحب لم یعد مشاعر تعتمر .....نفسي ألشعر بمتعة ان ھناك رجل یرغبني
اشعر بھ في كل خلیة في .....الصدر بل اصبح لھا بعد اخر ملموس

اصبحت اخبره .....اصبحت اوھم نفسي ان ھذا جزء ال یتجزأ من حبنا.....جسدي
سمین ثابت مؤلفة الروایة یا....ان یغمرني بحبھ....ل لي ھذا الكالماني ارغب ان یقو

ان یشعرني كم انا انثى ضعیفة امام رجولتھ .......او امرأة من زمن الحب
لم یكن یحتاجني في ....في ھذة اللحظات....كنت استمتع باحتیاجھ لي.....وقوتھ
قط ھذة الكلمات ھي ما اصبحت ف.....تھزه...ولم تعد كلمة احبك تعني لھ....العادي

اصبحت الوسیلة الوحیدة التي یمكننا ان نعبر بھا عن ان حبنا مازال .....تربطھ بي
  .....وانھ لن یصبح جثة ھامدة طالما نمده بشئ یعید لھ حیویتھ.....یتنفس

  

  

من تكرار ...حتى بعد ان وصلنا لھذة المرحلة لم یسكت عماد واصابھ الملل
فال نحید ....ولم یعجبھ الحد الذي وضعتھ لنا.....ر بھا اصالفھو لم یشع.....الكلمات

كان یرید ...عنھ لیبقى كالمنا ایضا یخص الحب وال یصف شیئا أخر غیر ھذا
حتى قلت لھ .....والكثیر الكثیر من نسیان الضمیر....والجرأة....المزید من الحریة

  :ذلك الیوم

  

  

نحن دوما نكون في اسعد ایامنا ....لماذا تحب ان تخلق المشاكل بیننا...عماد -
معا وال یضایقنا من بعضنا او یسبب المشكالت بیننا سوى كالمك 

انت تعلم ان ھذا الباب ....فلما ال تبتعد عن ھذة النقطة وتغلقھا تماما.....ھذا
فلما ال تغلقھ ....ایجلب لنا الكثیر من الریح الذي قد یقتلع حبنا من قلوبن



انا افعل كل شئ من اجل انجاح ھذة العالقة .....لنتمكن من األستمرار معا
وحین تأتي لتخطبني یمكنك بعدھا ان .....علیك ایضا ان تحاول وتضحي

 .....تفعل معي ما تشاء

 

سكت عماد طویال في ھذا الیوم وألول مرة لم اجد منھ اي مقاومة او اي 
وجدت منھ .....وفي الیوم التالي.....وكأن شیئا لم یكن....یعيوتكلم بشكل طب....رد

  :تقول ...رسالة في المنتدى

  

  

  
ولكني ....ولقد تحملت الكـثير من جنونك واهانتك وتقلباتك وبرود مشاعرك....،لقد حاولت معك كـثيرا.....حبيبة

انا ال يمكن ان اعود لك وال ....عةوهذة المرة افارقك بال رج....نحن ال نصلح لبعضنا...لن اتحمل اكـثر من ذلك

عتذار.....تفكري بمراسلتي ٔ ِ الفتاة التي احببت....او محاولة اال ِ لست نت ٔ وستعرفك .....فكري جيدا فيما فعلت.....فا

ٔ الذي ارتكبت يام مدى الخطا ٔ   اال

  

بد ٔ   الوداع لال

 عماد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 سابعالفصل ال
  

  

  

اخرى تصیبنا بالجنون فنندفع في واحیانا ....احیانا تصیبنا الصدمات بالخرس
لم ......واحیانا اخرى تراق الدموع من جفوننا دون ان نحس....صراخ ال نفھمھ

عماد الرجل ....عماد قد فارقني......اشھد صدمة كما كانت صدمتي في تلك اللحظة
رد فعلي كان خارج .....الوحید الذي احب واول من احببت في حیاتي یرید مفارقتي

فلقد وجدت نفسي اغلغل اصابعي في خصالت شعري .....ووعیي كذلك عن ارادتي
وكل ما ...ال افھم وال استوعب.....وانا فاتحة عیني ألخرھا....وابكي....واشدھا

سمین مؤلفة الروایة یا )......مستحیل...مستحیل....مستحیل(یخرج من فاھي كلمة 
بھ كان فراقنا من وجھة نظر قلبي وح.......ثابت او امرأة من زمن الحب

قضى ....ارضي التي بنیت علیھا مدینة احالمي كلھا....ان عماد زوجي.....مستحیل
وھدم كل احالمي ومشروعات احالمي ...علي حین سحب األرض من تحتي

كل ما اردتھ ھو ان اكون ....لم ارتكب ذنبا....انا لم افعل شیئا.....لماذا...حتى
ھل انا ....ما مثل كالمھ الخارج بعد الزواجكل ما اردتھ ان ابقي كال......محترمة

وھا ....الھذا لم یھتم بي احد لم یلحظني احد....الھذا لم یحبني احد...ال احتمل...حقا
البد وانھ .....اجل.....عماد یحبني....لكن عماد یحبني.....انا اخسر اخر رجل

توقف عن ھذا ساخبره ان ی..... ساراسلھ.....انھ مقلب....نعم انھ یمزح....یمزح
ارسلت لھا .....ولكني لم اتلقى اي رد.....وھذا ما فعلت فعال......المزح الثقیل
وفي نھایة رسالتي سألتھ ان ...واني لم ارتكب اي خطأ....اني احبھ...رسائل اخرى

لم استحق حتى رسالة اجابة ....لم اتلقى اي اجابة.....كان یستطیع العیش بدوني
عاملني بمنتھى البرود وقلة االخالق ورماني في سلة ...لم استحق الرد....منھ

بل انھ ....ولیس ھذا فقط......،ھكذا بكل بساطة.....دون حرف...مھمالت ذكریاتھ
  ....یحملني كل الذنب

  

  

  



ساعات .....ولیالي لم اتخیل ان یكون فیھا العیش مؤلم لھذة الدرجة....ایام طویلة
والبكاء عرض ...حقا ھل انا حیة ام میتةوانا ال ادري ....جعلتني اتمنى الموت

لم افعل اي شئ سوي األستیقاظ والجلوس على سریري حتى المساء ثم .....مستمر
لم اكن اسرح شعري او اغیر ثیابي لم اكن .....لم اكن اكل إال لقمة او لقمتین...النوم

احلل كل .....كنت اعیش في كلمات تلك الرسالة التي قتلتني بالفعل......افعل اي شئ
لم ارد على تلیفونات صدیقتي .....اعیدھا ثم انھیھا ثم اعیدھا....حرف فیھا

ولم اكن حتى افتح نور ....لم اخرج من غرفتي....ولم ادخل النت مطلقا....آیة
اغاني عبد ....اغاني حبنا الجمیلة....فقط استمع الى اغانینا......غرفتي احیانا

مؤلفة الروایة ........فیھیج قلبي معھا وانھار باكیة..)..جبار(وتأتیني اغنیة ....الحلیم
كانت والدتي مستغربة مما جرى لي ......او امرأة من زمن الحبیاسمین ثابت 

سئمت من حیاة ال اعیش فیھا .....وحین سالتني قلت لھا اني سئمت من الحیاة...فجأة
سبب شعوري ھذا طبعا لم اتمكن من اخبارھا عن ......إال على ھامش حیاة األخرین

لم تعلم اني ھكذا ....سوى اني بال عمل وبال اصحاب وبال ھدف في الحیاة اساسا
افترضت انھا نوبة اكتئاب اكتسحتني دون سبب واضح ....ألني اصبحت بال قلب

  ....حتى اعود لطبیعتي وحدي)...اتفلق(وقررت ان تتركني 

  

  

  

د موجود في وجدت عما....دخلت على المنتدى....في الیوم التالي
انھ امامي الشخص الذي اعشق ....شعرت بالكھرباء تندلع في كلي......المنتدى

شارك عماد في المنتدى االیام .......والذي حرمت منھ واكاد اتمزق شوقا لھ
وكأني لم احدث في ....وكأني كنت ال شئ.....الماضیة جمیعا ومازال یشارك

ھو انھ قلب دفة ....مة والحنین والشوقاما ما جعلني افق من حالة الصد.....حیاتھ
ولیس ھذا فحسب بل انھ اعلن ھذا في كتابتھ لھا وفي .....قلبھ إلى تلك المشاكسة

لیست ھذة ....ھذا لیس عماد....لم اصدق ما ارى.....ردوده على مواضیعھا
ھذة .....عماد مثال للرجولة مثال لألخالص....شخصیتھ ولیست ھذة تصرفاتھ

لدرجة اني فكرت ان احدا .....كیف یمكن ان یفعلھا...مر على تفكیرهالتصرفات ال ت
سمین مؤلفة الروایة یا.....قد سرق معلومات دخولھ في المنتدى وانتحل شخصیتھ

كان صعبا على تصدیق ان عماد تغیر وكان ........ثابت او امرأة من زمن الحب
شعرت .....في نظرهال اساوي ....اذن انا ھكذا......ھذا الخاطر اسھل تصدیقا

شعرت ان قلبي یؤلمني كما لو ان احدا یمزق احشائي ....بغضب غیر عادي



انا وھو بنینا األحالم .....انا انسانة صادقة....انا ال استحق كل ھذا.....لیخرجھ
سادخل المنتدى .....یكفي ھذا......ولكن ال.....البد انھ قد فقد عقلھ.....لنتزوج سویا

حتى وإن كانت ...ألظھر لھ اني ایضا لم تنتھي حیاتي علیھ.....وساشارك....كل یوم
فأنا واثقة انھا لن تحبھ مثل ما انا ..حتى لو انھ احب تلك الفتاة....انتھت فعال

  ...احببتھ

  

  

  

  

احاول ...اقرأ كل حرف یكتبھ...اراقب تحركاتھ....كنت كل یوم ادخل ملفھ الشخصي
عن اشتیاقھ لي في ......في شعورهعن حبي ....ان ابحث عن نفسي في حروفھ

كنت ال احس بما اكتب في المواضیع ....لكني لم اجد شیئا ذات قیمة...مواضیعھ
كنت ارحب باألعضاء الجدد وانا حتى ال اقرأ اسماءھم او ماذا یكتبون ....واألقسام

وكأن كاتبي ....ومنقولة.....انظر للمواضیع فأجدھا جمیعا معادة.....عن انفسھم
واآلراء ...مرارا وتكرارا.....والكل یناقش نفس المواضیع.....ضیع قد ماتواالموا

كنت ضجرة غاضبة حانقة ھائجة ال احس بما ......السطحیة تتكرر مرارا وتكرارا
اكتب او ما افعل وساعات یومي بال شئ فكنت ابقى من الصباح وحتى المساء على 

سمین ثابت او لفة الروایة یامؤ......مواضیع المنتدى لتشغلني عن ھوسي بعماد
الحظت ان .....لكني بدأت االحظ شیئا غریبا یحدث معي......امرأة من زمن الحب

فكرت في ......الحظت الشفقة في كلماتھم.....األعضاء یعاملوني معاملة مختلفة
ثم فوجئت برسالة من احدى المراقبات .......نفسي ھل من المعقول انھم عرفوا؟؟؟

  :تقول الرسالة)..یني حبكصوب ع(اسمھا 

  
  مرحبا اختي حورية

ِ ....لكني اعرف الذي بقلبك حبيبتي....كيف حالك غاليتي اشتقتلك كـثيرا واشتقنا لتواجدك بالمنتدى هللا يحميك

ربك يرزقك بمن هو  غدا انسي الهم و.....ال تحزني على واحد مثل هذا فهو ال يفهم وال يخجل من نفسه....من الحزن 

  .....هللا يعينك حبيبتي....وال تنسي اني معك وصديقتك اذا حبيتي تفضفضي.....احسن منه

  اختك في هللا



  

ھذة اداریة لم یسبق لنا اي معرفة سوى الردود على ....صعقت من مفھوم الرسالة
ا عما ارسلت لھا استفتسر وسألتھ.....المواضیع والثناء قلیال من قبلھا على مجھودي

فأرسلت لي وقالت ان اسمھا عنود و ....كدت اجن....تتحدث وسالتھا كیف عرفت
اني ....اخبرتني أن عماد نفسھ یحكي ھذا الموضوع لكثیر من األعضاء في المنتدى

ولذلك انقطعت عن .....میتة فیھ وواقعة في حبھ وانھ سئم من مالحقتي فتركني
ولكني لم .....ھ مع تلك الفتاة الجدیدةواني لن اتحمل رؤیت...المنتدى حزنا علیھ

لو كان قد قال ھذا لكل اعضاء المنتدى كما .....ھذا غیر معقول.....استطع تصدیقھا
سمین مؤلفة الروایة یا.....لكانت تلك الفتاة المشاكسة قد قلبت الدنیا.....تقول ھي

خالل  ولكن من...او كان لھا اي رد فعل .........ثابت او امرأة من زمن الحب
وطبعا كونھ قال لي انھ ارسل ....تصرفاتھا معھ یبدو لي انھ لم یعملھا حتى بوجودي

راسلت تلك المراقبة ......لھا لتبتعد عنا كان كلھ كذب في كذب ولم یحصل مطلقا
حكیت لھا عن حزني وعن .....بقصتيوحكیت معھا بود ألفھم طبیعة معرفتھا 

ن تسألني عن كل شئ في قصتي كیف عرفتھ ووجدت الفضول یقتلھا ترید ا.....لميأ
اجبتھا على سؤال او اثنین وسألتھا ....وكیف كان وكیف وكیف ومتى ولماذا واین

فباحت لي ان المدراء باللون األحمر یقضون وقتھم ....كیف علمت بحقیقة القصة
.... بدل حل شؤون األعضاء في األستمتاع بالقصص الواقعیة في رسائل األعضاء

ھذا ما یفعلونھ في المنتدى حین .....ھم في المنتدى یسمح لھم بقراءتھاألن لون
كنت اعلم ان مدیر منتدانا رجل ....وكل واحد فیھم یحكي للي یعرفھ.....یدخلون

وكان یظھر دوما في ردوده على المواضیع وكأنھ في قمة الشموخ ....اسمھ بدر
اضافتني تلك .....وعیةلم اصدق ان یكون من ھذة الن.....والترفع عن الصغائر
كان واضح من طریقة حدیثھا انھا مختلفة عني .....المراقبة على ایمیلي

سمین مؤلفة الروایة یا....وفي تصرفاتھا....كانت متحررة جدا في تفكیرھا....كلیا
كانت ثرثارة للغایة استغربت منھا انھا اداریة ........ثابت او امرأة من زمن الحب

لم اتخیل ....یین دوما متكدرین ویلبسون وجھ الرزانة والحكمةمع اني اعرف االدار
المدیر بدر لذلك جعلھا في حب  اخبرتني انھا واقعة.....ان ھذة حقیقة واحدة منھن

صعقت من كم األشیاء البشعة التي تخبرني ....واخبرتني كذلك انھ متزوج.....اداریة
لذي اوقعني بھ االمنتدى  ما ھذا.....عن عالم لم اتخیلھ بھذة البشاعة....بھا

حكت لي ........ولكن ھذا طبیعي فیبدو لي انھ ھو نفسھ ال یتخیر عنھم.....عماد
حكایات .....فالنة خانت فالن....فالن یحب عالنة.....الكثیر والكثیر عن األعضاء

ھذا ألنھ یغار من ھذا ....ألعضاء لم افھم تصرفاتھم إال من خالل حدیثھا...وروایات
وھذا دوما یھاجم ھذا في .....وب من البنات ال یدخل مواضیعھ ابدا ویعادیھفھو محب



فالنة ....فالنة دخلت في منافسة مع عالنة...مواضیع النقاش بسبب عنصریة بلده
امور .....كانت مشرفة وتم طردھا عشان تشاجرت مع حبیبھا فالن قریب المدیر

ا الواقعیة نجده في المنتدیات من وكأن كل ما تركناه في حیاتن.....اغرب من الغرابة
خالف بین الناس ومختلف الجنسیات ونقاشات عقیمة ال معنى لھا وكره بال ادنى 

مع أن المنتدیات غرضھا الوحید التعارف واألخوة وتبادل األستفادة وتنمیة .....سبب
ولكن لم تعد كذلك بل اصبحت ساحة ألظھار مدى سطحیة .....المواھب وعرضھا

فاھة األھتمامات وحقد النفوس السوداء التي مھما تنكرت على النت تظھر العقول وت
  .......ایضا حقیقتھا

  

  

  

كنت احاول دوما ان استفسر منھا عما تعرفھ عن عماد فھو الوحید الذي 
فحكت لي انھ یعرف الكثیر من الفتیات ویبدو أني لم اكن ابدا ضحیتھ ....یھمني
عماد كان دوما رجل حقیقي .....ع ان اصدقھالم استط....لم اصدقھا.....األولى

ورومانسي یفھم جیدا األحاسیس ومعناھا ویفھم معنى الحب الحقیقي الذي ال یذھب 
من غیر المعقول انھ احب الكثیر قبلي واحب بعدي ....ببساطة او یأتي ببساطة

عن  ظلت عنود تحكي لي...البد انھا تھول األمور...البد وانھا تتحامل علیھ....ایضا
  :فقلت لھا....عماد وتسوء في صورتھ

  

  

من غیر المعقول ان یكون عماد بھذا .....عنود انا اعتقد انك تبالغین -
 ...انا اعرفھ اكثر منك فلقد عاشرتھ....السوء

الرجل لم تریھ ولم .....ھھھھھھھھھھھھ كیف یا حلوتي؟.....عاشرتیھ؟؟ -
وراح باعك ....فیكِ  فعلھي الذبعد .....ال تقولي انك تعرفیھ.....تقابلیھ من قبل

 .....بالرخیص واعطي قلبھ لمن ال تسوى
ة یحاول اثار.....انھ یحاول اغاظتي....انھا مجرد نزوة....ال انھ ال یحبھا -

وما بیننا ال یمكن ان ینتھي بھذة .....انھ اصال ال یعرفھا......غیرتي
حیانا ال یتحمل لقد كان ا....حبنا كان كبیر جدا یا عنود صدقیني....البساطة



بعدي عنھ ساعة واحدة فیرسل لي عدة رسائل حتى وان لم اقرأھا فقط لیفرغ 
 .....طاقة شوقھ

اقولك انتِ لن تقتنعي غیر ....مسكینة انتي لم تفھمي الناس بعد -
 ....وسترین بنفسك.....عموما سوف اجلب لك ایاه غدا....بدلیل

  

 

ول ان تجلب لي دلیل على خیانة من غیر المعق....كان تحدیھا یھزني من داخلي
كنت احدث نفسي بھذا حتى جاءت لي .....ال انھا لن تجد مستحیل ان تجد......عماد

الیوم التالي ومعھا نصوص من رسائل ارسلھا عماد لعضوة في المنتدى 
لم اكن ألصدق ....رسائل مملوءة بالحب واألھتمام والرومانسیة والھیام.....جدیدة

كیف حدث ...لماذا.....م بھا اكثر مما كان یھتم بي في اول معرفتھ بيھذا ابدا انھ یھت
وظلت تماطلھ وتثقل ....ربما ألنھا لم تستجب لھ مباشرة كما فعلت انا....ھذا

مؤلفة الروایة ....كدت اجن....ولكني انا وقعت كالرطل كما یقولون.......علیھ
رسائل التي ارسلتھا نسخت كل ال.......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبیا

لكنت ....لوال ان ھذا اسلوب عماد بالفعل وانا اعرفھ اكثر مما اعرف نفسي.....لي
كنت اقرأ الكلمات مرة تلو األخرى واقول في ....قلت انھا لفقت تلك الرسائل لعماد

ماذا .....لما یخونني؟.....ماذا كان ینقصھ وھو معي....لماذا....نفسي لماذا یفعل ھذا
اننا لم نكمل على افتراقنا شھر ......وھل في قلبھ مكان لغیري......فعلت
ویبدو لي من تاریخ ھذة الرسائل انھ كان یراسلھا حتى من قبل ان نفترق ....واحد

اكان حقا یخونني وانا .....اكان ھذا سبب تغیره علي؟...ولكن مھال....انا وھو
ھ لم اكن جامدة ایضا تسیبت مع ولكني.....ن مبادئيام انھ فعال مل مني وم.....معھ؟
والوساوس تكاد ....األفكار تأخذني وتذھب بي خلف المجھول......اذن لماذا....كلیا

فیشعل .....وحروف الرسائل الھیام فیھا یطاردني في راحتي وسكوني...تقضي علي
وال ....برغم كل ما فعل ما زلت احبھ.....انا مازلت احبھ....صرخات األسى بداخلي

ھل ھذا یعني ......ان كل ھذا قد فعلھ وكأني اسمع عن شخص اخر لیس ھواصدق 
انا واثقة انھ سیعود ....ال سیعود....ھل ھذا یعني انھ لن یعود لي....انھا لیست نزوة

 .....لي

  

  

  



افتح ایمیلي في أي وقت ...كانت عنود تقابلني كل یوم تقریبا على النت
الفراغ یقتلني وعدم وجود اي ھدف واي ....ولكني لم اكن افضل حاال منھا...فأجدھا
كنت اھرب من تفكیري بھ في قراءة ......كذلك اشتیاقي الال معقول لعماد.....اھتمام

المواضیع او محادثة صدیقاتي على الماسنجر او حتى قراءة األیمیالت 
د فأفتح ملفات رسائل عما.....ولكني كنت كالمدمنة اعود ألدماني القدیم....المتداولة

لم اكن ....وابكي وانحب....اقرأھا بشراھة......كلھا من اول ما عرفتھ حتى الیوم
خسرت شیئا رھیبا .....وابكي قلبي الذي ذھب مني....ابكیھ بقدر ما كنت ابكي نفسي

ولكني ....ولیس حبنا....ولیس سعادتي معھ فحسب....لیس ھو.....حین فارقني عماد
تفاؤلي فأصحبت ال أؤمن إال بالتشاؤم خسرت .....خسرت وردیتي في الحیاة

لم تعد عندي فكرة النھایات .....اصحو من  اكتئاب ألنام فیما ھو اكبر....والمشكالت
ألن نھایتي السعیدة لم ......بل اصبحت ارى الواقع بشكل قبیح......السعیدة كما كنت

این كان  اقضي كل ساعات یومي في محاولة فھم.....ویبدو لي انھا لن تأتي...تأتي
ولكني لم ....لقد انتھى حبنا ومات!....وكأن ھذا امر یھم في ھذة الحالة....الخطأ

ألني لم اجد اي سبب یقنعني بانھدام مثل ھذا ....املك الجرأة على األعتراف بھذا
كما ان حبنا قد انكسر لكن ......الصرح دون جدوي وكأن بناءه كان دون جدوى

بقیت مخلصة لھ في قلبي ....بقیت عاشقة لعماد......روحھ لم تزھق بعد في قلبي
كنت انظر ......وفي تذكري لھ واقناع نفسي اني مازلت عایشة في زمن حبھ

ابكي ....اعید قراءة ما یعجبني فیھا.....لرسائلھ واقرأھا كما لو انھ ارسلھا لي الیوم
بذراعیھ  وحین انام احلم ان عماد ینام بجانبي ویلفني.....على مخدتي حتى اغفل

عماد كان حیاة .....لیحمیني من ھذا العالم الموحش وھذة األشكال الغریبة التي قابلت
وبقیت مصرة .....لم یكن سھال علي أن انساه او ان اقنع نفسي انھ انتھى.....كاملة

وكنت على أستعداد تام لمسامحتھ دون ....ادعو هللا ان یعود لي بأسرع وقت ممكن
جتي لھ غلبتني واذلت كرامتي ولم یعد یفرق معي ان كان قد فحا......أدنى تفكیر
  ......فالعذاب الذي اعیشھ في بعده ال یضاھیھ عذاب.....خانني او ال

  

  

  

قالت لي عنود انھا ستطلب من بدرالمدیر ان یجعلني مشرفة ألخفف التوتر عن 
نفسي واشغل نفسي بامور كثیرة كما ان ھذا سیثبتني في المنتدى وینصرني 

دخلت عالم األدارة في ......لم اعارضھا فلقد كنت بحاجة حقا لما یشغلني.....امامھ
منصب وناس یباركون ....كنت في البدایة سعیدة الى حد ما....المنتدیات



طبعا لم یكن تواجدي فیھ .....ولكني لم اتخیل اني بھذا دخلت وكر الدبابیر....لي
مشكلة فقد كنت متواجدة على المنتدى یومیا من الصباح وحتى المساء فال شئ 

كنت اتابع .......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة یا....یشغلني
بارك لي .....احاول بقدر األمكان ان اصادق جمیع األعضاءاقسامي بضمیر وكنت 

ال یرى في الحبیبة ....عماد كعضو على اشرافي كاي عضوة غریبة وكأنھ ال یراني
واستمر في مواضیعھ وكتاباتھ التي اصبحت تتحدث عن روعة ......السابقة
 كتبت خاطرة بسیطة جدا في.....وما عاد یذكر اي فراق في خواطره....الحب

  :موضوعھ الشخصي تقول 

  

  

  ليتك حين ابحرت عن شاطئي تركت القلب يرسو

  .....وليت رياح البحر وأمواجه تعيدك إلي

ال تنسى ان ....في عرض البحر حين تضل الطريق وتفقد وجهتك
ها يسطع اكثر واكثر ءان ابتعدت عنها ترى ضو....شوقي دوما منارة

  إلي....ليوجهك

  ....وسأحبك...واحبك...احببتك

  ....فلتعد او لتعيد قلبي إلي

  

  

ولكني ....انسدلت دموعي بعد كتابتي لھذة الكلمات في لحظة اماتني الشوق ودفنني
  :في الیوم التالي وجدتھ اقتبس ردي وكتب

  

  

  



محظوظ ....دوما مبدعة شكرا لك.....كلمات رائعة من مشرفتنا حورية
  د لك في يوم من األياماتمنى ان يعو.....حبيبك

  

  

ھذا غیر .....وكأني اكتب الكلمات إلى صنم ال یحس....رد بارد بال معنى
كتبت ...یتكلم عن حبیبي وكأنھ یسخر مني وكأنھ ال یعرف ان الكلمات لھ.....معقول

  ..:لھ رسالة خاصة اقول فیھا

  

  
امعقول توقفت عن .....اذا جرى لكم....انت تعلم جيدا ان الكلمات لك....ماذا كنت تعني بردك....عماد

  .....؟؟.....حبي

  

  

شعرت اني اھین كرامتي اكثر .....حین ارسلھا شعرت بالخزي والذنب الفظیع
واكثر ولكن ال ادري ما افعل اني حقا محتاجة لجرعة الحب الیومیة منھ وقد تعبت 

مانع أن  للغایة من الفراق وماعادت تھمني كرامتي فلو بقیت خطوة لنعود سویا فال
  :ولكنھ اجابني وقال....اكون صاحبتھا

  

  
ويتحول الجرح .....ربما يوم ما اسامحك....ارجو ان تبتعدي عني حتى تبرد الجروح....جرحتيني جرح ال يحتمل

  ......رمادا

  

  

ماھو الجرح الذي .....من فینا جرح اآلخر؟.....ماذا یقول ھذا المجنون؟
مضى علینا شھر ....ولكن إلى متى؟....انتظر حتى تبرد نیران الجرح؟...؟.فعلتھ

حرام علیھ لم ....وانا التي لم اكن امضي یوما واحدا دون ان احادثھ.....منفصلین



شعرت حقا أني ....بأحتیاجي اعد اطیق بعده فھو یعلم أني مدمنتھ ویدوس علي
وجدت ....وبینما انا اتصفح صفحات المنتدى وسارحة في كالمھ.....تائھة.....ضالة

كان یثني فیھا على جھدي في القسم وعلى ) قلب نابض(رسالة من عضو اسمھ 
مؤلفة .....وعلى مواضیعي التي اضایفھا في مختلف األقسام....قوتي كمشرفة

كنت اعرف نزار ھذا لكن لم .......امرأة من زمن الحب سمین ثابت اوالروایة یا
لكنھ محبوب جدا من اعضاء وخصوصا العضوات كما ....یسبق ان راسلتھ

اكتفیت بالرد بفتور على ....ودوما صفحات مواضیعھ تتعدى العشرون.....الحظت
كل ...ولكني فوجئت ان رسائلھ اصبحت سیال ال ینتھي....رسالتھ وشكرتھ لتشجعیھ

  :بل انھ في اخر رسالة قال .....رسالة او اثنین یسال عن حالي یوم

  

  
سم حورية اسم يفتح الخيال ان احببت ٔ ِ اكـثر فا ماذا ...ماذا تحبين....يا ترى ماذا تدرسين.....اتعرف عليك

ِ كل صغيرة وكبيرة....ماهي هواياتك واهتماماتك.....تكرهين ِ ال تدرين كم يهمني ....احب ان اعرف عنك انت

 ٔ   .....وهللا انا باكون اسعد انسان لما باتلقى رسالة منك......مركا

  

  

سألت عنود عن ....قلت في نفسي من غیر المعقول ان یكون معجب بي ھو األخر
  :قلب نابض فقالت لي

  

  

ولكن مھال لما تجذبین الیك دوما ھذة ...ھذا أمر متوقع....ھل أرسل لك؟ -
 ...رسومة بین حروفك؟؟أألن السذاجة م.....النوعیة من الرجال؟

او على األقل كنت ھكذا ....ولكني لست ساذجة لھذا الحد...ھل ترین ھذا؟ -
 .....یبدو لي أني اصبحت افھم الناس قلیال.....ولم اعد كذلك

 وكیف ردیتي على قلب نابض؟.....مازلتِ كما انت....ال حبیبتي -
كان ال استطیع ان اقول لھ اي شئ حتى وإن .....لم أرد علیھ بعد -

 ....واعتقد اننا سنعود لبعضنا قریبا....فأنا مازلت مرتبطة بعماد....یحبني



كما ان ....یا حبیبة افھمي حتى لو عدتي لعماد أنھ لیس بالشخص المؤتمن -
وھو متزوج وجار لي اعرفھ ).....فراس(ھذا اسمھ الحقیقي ) قلب نابض(

 ......جیدا
بدى لي كشاب ......المنتدىلكنھ ال یتصرف أبدا كمتزوج في .....متزوج؟؟ -

واثق من نفسھ ومن رومانسیتھ ووسامتھ ویبحث عن الفتاة المناسبة وسط 
 .....العدید من الفتیات الالتي یلتففن حولھ

انجب منھا .....زوجتھ فتاة طیبة للغایة وتعشقھ بجنون....ھو ھكذا دوما -
انھ یلعب  لكنھا ال تعلم....تزوجا من حوالي سبع سنوات......طفلین صغیرین

مغرورة لكن (أتعرفین العضوة ....بذیلھ في المنتدى مع كل واحدة شویة
 ).....حقھا

 مابھا؟.....نعم اعرفھا ألیست ھي مشرفة قسم مشاكل األعضاء الشخصیة -
وكم من مرة حذرناھا وقلنا لھا انھ .....كانت حبیبتھ فیما مضى -

بقیت على تصوري كانت تعلم انھ متزوج ومع ذلك عشقتھ و....متزوج
وقالت ال یھمني فھو ال یحب زوجتھ وإنما یحبني ....عالقة معھ

وانھا اعادت .....المخادع اوھمھا انھ تزوج زوجتھ عن غیر حب.....وحدي
 .....حتى مل منھا وتركھا وذھب لغیرھا......نور الحب لقلبھ

كیف تسمح لنفسھا أن تحب رجل ....ولكنھا مخطئة....أمعقول ھذا؟ -
وكمان ....حتى لو كان تزوج عن غیر حب وال یطیق زوجتھ......متزوج

 لدیھ اطفال؟
ِ انھ لم یتزوج عن حب؟ - لقد كان اكبر عاشق في .....ومن قال لك

لم یقاوم جمالھا كثیرا ....وكانت زوجتھ تلك اكبر حب في حیاتھ.....المنطقة
ولكن ماھي إال بضعة شھور حتى عاد ......وقصر فترة الخطوبة لیظفر بھا

 ......ى عبطھإل
مواضیع ) مغرورة لكن حقھا(إذن لھذا تكتب دوما العضوة .....یا إلھي -

 خواطر حزن وعن الفراق؟
اترین كیف .....نعم تخاطبھ دوما من خالل مواضیعھا وكلنا نعلم انھا تقصده -

ال یرحمھا .....یرد علیھا ویقول لھا انھا األقرب لقلبھ بكلماتھا ومشاعرھا
وھذا ما یفعل ...ومازال یعلقھا بھ...ى بعد أن تركھامازال یتالعب بھا حت

ِ بالضبط یا بنتي  .......عماد معك

 

استغربت ان یكون ھذا كالم عنود وھي اصال تحب بدر مدیر المنتدى 
لم احاول ان اسالھا او اوجھ لھا اي انتقاد فال ......ناس متناقضة غریبة.....المتزوج



ولكن یبدو لي أنھا .....النھایة تفیدني وھاھي في....ینقصني سوى معاداتھا لي
  :أحست بما أردت قولھ فقالت

دوما یقول لي ...طول عمره ال یقدر على اشتیاقھ لي....هللا یخلیلي بدر حبیبي -
لكني ....ان جمالي ما ورد علیھ من قبل وانھ لم یعد قادرا على األحتمال

ویتزوجني ...ھنایطلق زوجتھ من ....وضعت لھ العقدة في المنشار
ویخلو لنا ...وھو اآلن یحاول تطفیشھا حتى تحمد ربھا حین یطلقھا......فورا

 !!.....مسكین تزوج عقربة....الجو انا وھو

 

فقد أحتقرتھ ) قلب نابض(كما أني لم أرد على رسالة ....لم اعلق نھائیا على كالمھا
  :ة تقول بل ارسل لي رسال....لكنھ لم یتركني في حالي......للغایة

  

  
ال تكوني تضايقتي من فضولي انا صراحة ارتحت لك ولطيبة قلبك وبياضه وكنت حابب اشتم من رحيقه  ٔ ارجو ا

  ......وحابب اتعرف عليكي وتتعرفي علي وصدقيني ستجدين الكـثير بيننا مشترك.....العطر

  

  

بت او امرأة سمین ثامؤلفة الروایة یا.....لن اجبھ ابدا....انھ مجرم بالفعل...لن اجبھ
ارسل لي رسالة اخرى ......ولكنھ كالعادة لم یتركني بحالي.......من زمن الحب

  :تقول ....فجرتني

  

  
ين انتي ٔ ارجو ان تنسي احزانك ولو حاول الذي سبب هذا الجرح في قلبك انه ....ال يكون الجميل زعالن مني؟......ا

خرى ان تخبريني واقسم ان اجله يندم على  ٔ ِ منه ان واجبنا......اليوم اللي عرفك فيهيضايقك مرة ا ال ....نحميك

ن تتكلمي ٔ نك بداخلي بدون حتى ا ٔ نا احس بك وكا ٔ زور مدينتكم قريبا ال قادمعلى فكرة انا ......تخجلي مني فا

نك لن تعملي واجب الضيافة معي؟.....يا ترى وين اقابلك وكيف ستستقبليني؟.....جدا ٔ ده حتى يقولون ......ام ا

  !!.....المصريين اجدع ناس

  



  

  

  :فأنفجرت ورددت علیھ برسالة شدیدة السخریة تقول

  

  
خي  ٔ اما عن سبب حزني فال ادري حقا عما .....ال شئ يدعو للزعل....؟)قلب نابض(ولما ازعل منك ا

عد احبو على ركبي.....تتحدث ٔ نا الحمد  لم ا ٔ جيد انك ستاتي ......!!وقطعا استطيع حماية نفسي فا

والدك؟.....دينتيلم ٔ م ستجلب زوجتك معك وا ٔ تي وحدك ا ٔ ويا ترى كيف ستفسر لها ....ولكن يا ترى هل ستا

ستقبلك؟ ٔ سرتك.....عالقتك بي وانا ا ٔ   !!.......رحلة سعيدة في مدينتي لك وال

  

  

  

وأنا التي كنت اشعر ...حقا كان ینقصني واحد مثلھ....اثار جنوني ھذا األحمق
ولكني كنت ....عماد یھتم بي ویحس بوجودي كانثى ببعض األطراء ان احدا غیر

حتى ھذا الرجل الناقص عقال یعلم .....فھي اسطوانة یلقیھا لكل واحدة....مغفلة
حتى .....بفراق عماد لي ویظنني اتمرمغ في أرض األحزان واحتاج كتفا أبكي علیھ
اناس .....لو كنت كذلك كیف ألجأ لرجل مثلھ حتى من العیب ان اقول علیھ رجل

إذن ماكل ...ما استغربھ ان موضوع زواجھ معروف جدا بالمنتدى.....مریضة حقا
العیب لیس منھ وحده العیب علیھن ......ھؤالء الفتیات الالتي یرمین انفسھن علیھ

فأنا دائما مؤمنة انھ كما تدین تدان وكما تحاول كل منھن سرقة زوجھا منھا ستجد 
امرأة مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او .......رىیوما من تفعلھا في زوجھا ھي األخ

لم یكن یفرق معھ فتاة مثلي فلم یرد على رسالتي وانقطع .......من زمن الحب
فكتبت احدى الفتیات شعرا .....وبعد عدة ایام انقطع عن المنتدى بالكامل.....عني

قامت و......تطالب بعودتھ بل ولم تخجل ان تكتب عنوان موضوعھا بأسمھ موجھ لھ
كتیبة من الفتیات بالرد على الموضوع ردود تدعوه للعودة سریعا وردود تشتاقھ 

شعرت باألسى على حالنا نحن ......انھ حقا محظوظ..وردود اخرى باكیة لبعده
لما كل ......باسم الحب....وما نفعلھ لنھین انفسنا من اجل الرجال....الفتیات

كن الحب یلوي ذارعي وجعلني اتصرف ول....انا لم اكن افضل حاال منھا...ھذا
حتى ان .....كما اني مؤمنة أنھ ال كرامة بین الزوج وزوجتھ......عكس طبیعتي



ولكني كل ما رأیت ....فكنت اتصرف بھذا المنھج......عماد نفسھ كان یقول ھذا لي
مغرورة لكن یحق (وكل ما رایت كتابات العضوة ...ھؤالء الفتیات من بعد

وقررت أن اتوقف عن ....رایت نفسي فیھن وفي اھانتھن ألنفسھنكلما ).....لھا
بل اني اصبحت اضحوكة ....لقد اصبحت شماعة الشفقة للمنتدى كامال.....ھذا

البد وأن افعل اي شئ .....من اجلھ.....الكل یسخر مني ویحكي باسمي....المكان
سمین ثابت او یامؤلفة الروایة .....اتصلت فورا بآیة....بحیاتي وإال سافقد عقلي

فرحت .....ألطلب منھا أن تساعدني في البحث عن عمل.......امرأة من زمن الحب
كما ان والدي كان قد عاد من .......وفعال حاولت معي ان تبحث لي.....ألجلي كثیرا

وھكذا لن اجد ما یشغلني ....السفر في عملھ الى الشھور التي سیجلسھا في البیت
لن اكون قادرة على استعمال النت من الصباح للمساء مطلقا وسأظل في وجھھ و

وھذا یعني اني ساكون في سجن ال احسد علیھ ولیس فیھ حب عماد واھتمامھ بي 
البد وان ابحث عن عمل باي ....ولو عن بعد لیخفف عني قسوة ھذة الشھور

وكذلك فعلت آیة معي برغم ......قدمت سیرتي الذاتیة في اماكن عدة.....شكل
وعلیھا شراء العدید من ....فلقد قارب زواجھا....لھا بأمور خطیبھاانشغا

لكنھا كانت نعم الصدیقة دوما وماكانت لتتركني في ھذة المحنة وتتخلى ...األغراض
كنت كل یوم اخرج من الصباح ألھرب من بقائي في وجھ أبي بحجة .....عني

  .....اجد شیئاتقدمت للعدید من مقابالت العمل ولكني لم ...البحث عن عمل

  

نزلت من ......ذات یوم كنت ذاھبة الى شركة كانت تحتاج محاسب
لفت نظري إلى ......واتجھت الى الشارع المطلوب....الباص
وشعرت ان ....توقفت في مكاني....جنب وجھھ مألوف جدا لي....شاب....الیمین

ن یخرج بل انھ یرید ا....قلبي قد اصبح عملھ غیر مرتبط بضخ الدم في عروقي
كان ھو ....كما ھو في صورتھ تماما.....كان عماد...التفت الشاب لي.....مني
مؤلفة ........لیس خیاال من خیاالتي...لیس وھما.....لیس حلما.....انھ ھو.....حقا

..... انھ ھو بشحمھ ولحمھ امامي......سمین ثابت او امرأة من زمن الحبالروایة یا
وھا قد التقینا أخیرا بصدفة ال ... لذي یشتعل في قلوبنالم نلتقي أبدا مع كل الحب ا

تمر على ....عیناه تدوران.....یتحرك....یمشي....یبتسم للبائعین..... یمكن أن تتكرر
أمعقول لم .....ضربتني الصاعقة.....دون ان تثبت نھائیا....وجھي

قفت امامھ و.....دون أن اشعر بالسیارات تكاد تصدمني....ركضت إلیھ.....یعرفني؟
كل ....كل ضحكات األیام التي تلونت بحبنا....كل حبي وشوقي ولھفتي.....الھث

كل شئ غاص بداخلي ثانیة ثم ارتفع على ....آالم األیام التي تدثرت بسواد فراقنا
  ......:وعلیھا انعكاس صورتھ وانا انادي اسمھ المعشوق....سطح عیني



  

  

 !!!!!عمااد -

 

  :ثم یقول ببساطة....استفھاما فوق صورتي في عینیھ اجد......ینظر لي بتساؤل

  

  

 !!!!!!!!!عفوا من انت؟؟؟ -

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ثامنالفصل ال

  

 
  

لم اتخیل في ....وتضعنا في مواقف ال یمكن ان تبدر على ذھننا....الدنیا تلف وتدور
تواعدنا ....طویلةاحببنا بعضنا ألشھر ....یوم من األیام ان اقابل عماد بھذا الشكل

سم في خیاالتي ھذا الموقف كنت دوما ار.....دون أن نرى بعضنا....على الزواج
واقول لھ احبك وانا انظر .....رى فیھ عماد وجھا لوجھ وتلتقي عیناي بعیناهالذي سأ

وكنت احیان اخرى اتخیلنا في ....وھو ینظر الي ویمسك بیدي......الیھ
لكن لم .....مشھد فیھ نعیم یتمناه كل انسان....وليوعماد یلف ذراعیھ ح....بیتنا

اوعلى .....لم اتخیل ان یتحول حبنا الى جھنم....اتخیل ان نفترق بھذا الشكل القبیح
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....األقل بالنسبة لي كنت اعیش وجھنم داخل قلبي

ن عیني لكن لم یسقط نار الشوق تحرقني ألنسان سقط م.........امرأة من زمن الحب
وجھا لوجھ ....حین التقیھ بعد كل ھذا....كانت الضربة قاسیة علي......من قلبي

وانظر في عینیھ فیطالع وجھي ویقول لي من .....كالغرباء في شارع ال اعرفھ
وكل ما تذكرت ھذا ....نھ مضى منذ ساعاتمازلت اذكر ھذا الموقف وكأ!!.....انت

حین نظرت إلیھ وانا ....قاسیا جدا....د كان یوما قاسیا عليلق....الموقف اقشعر بدني
  :فاقدة عقلي اقول

  

  

 ....من غیر المعقول اال تعرفني من صورتي.....ماذا تعني من انا -
انتي ...احیانا تخوني في اسوء الظروف.....عذرا قد تكون ذاكرتي عزیزتي -

 .....سارة؟....امیرة؟....نیرة؟
 ...مابك؟....حبیبة ما الذي تقولھ یا عماد انا -
 عماد؟ -
 .....ألست عماد محمد سامي؟ -



  :وقال لي....ثم ابتسم ابتسامة اغرب....نظر الي نظرة غریبة جدا

 حبیبة.....انت حوریة....نعم لقد تذكرتك.....اھا -
ماذا جرى ....تحتاج كل ھذا الوقت لتتذكرني....معقول بعد حبنا ھذا....نعم -

 ....كیف تفعل بي ھذا؟.....لك؟
وستحتاجین الى شراب والى ....سیطول الحدیث.....اسمحي لي.....عزیزتي -

ب إلى اي كافیتریا حتى نتحدث ارجو ان تتفضلي معي لنذھ.....كرسي
 !!المھم ان تتمالكي اعصابك......شرح لك كل شئوسا

 

ولما یتحدث معي وھو ینظر إلي وكأني ....لم افھم اطالقا ماذا یعني
لمنومة مع انھا كانت المرة األولى في عمري كلھ التي ذھبت معھ كا.....مجنونة

لم اكن اشعر بخطأي او بما یحصل من حولي ببساطة ألني .....اسیر فیھا مع شاب
شعرت اني احلم او ....فلقد توقف عقلي تماما عن العمل...لم اكن اركز في اي شئ

أة من زمن مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امر .....ھناك خطأ ما....شئ من ھذا
ثم .....نظر الي بابتسامة رسمیة.....ذھبنا الى كافیتیریا قریبة وجلسنا.........الحب

بعد ان ......ولم ادري لماذا.....كنت اشعر ان اصابعي ترتعش....طلب لنا مشروبا
  :جاء العصیر قال لي عماد

  

  

ري لست اد....انا اعرفك جیدا لكن ربما انتِ ال تعرفیني.....حبیبة عزیزتي -
عماد .....اسمي ھو احمد عماد محمد سامي....لما تقولین اني عماد محمد

 ......!!محمد ھو والدي

 

دون ان افھم لھا أي .....شعرت ان الجملة دخلت وخرجت مني من الجھة األخرى
ھل من المعقول ان یكون عماد قد كذب ....والد من....ماذا یقول ھذا الرجل......شئ

ام ان ھذا ھو عماد ویحاول .....لفة عن ھویتھ او اسم اخرعلي واعطاني ھویة مخت
  .....ما الذي یحدث ھنا....ان یتملص مني

  

  



انا اتحدث عن ....انت تقول ان عماد محمد ھو والدك.....عفوا لم افھمك -
 عماد محمد سامي المدیر المالي لشركة المقاوالت

 ......انت محقة.....نعم انھ ھو -
 .....افھم شیئاماذا تعني بوالدك ال  -
 .....انا الذي ال افھم كیف اخطأتي بیني وبین والدي فنحن ال نتشابھ لھذا الحد -
تعرفت علي مالمحك ....وقد رأیتك بعیني.....عماد انت اعطتني صورتك -

 .....من الصورة
على حسب ما فھمت منك ان والدي .....عفوا انا لست عماد انا اسمي احمد -

لكنھ لم ......لقد حكى لي عنكِ .....ھارسل لك صورتي بدل من صورت
 ....واخبرني انكما متحابان......یخبرني ھذة المعلومة

ما ھذا التخریف الذي .....ھل تحاول خداعي؟؟؟.....ھو والدك؟؟.....والدك؟؟ -
 ....تقولھ

 

ِ تمالكي اعصابك - ادري ان الموضوع قاسي علیكِ ...انا ال اخرف ارجوك
عموما یا ....ن حبكم انك تعرفینھ شخصیالكني ظننت حین اخبرني والدي ع

تعالي وقابلي والدي ...آنسة انا ال اكذب علیك وان كنت ال تصدقیني
 .....في مقر عملھ.....بنفسك

 .....ھیا بنا فورا.....حسنا.....اآلن؟؟........... -

 

وكنت واثقة تمام الثقة ان ھذا الشاب یمزح ....لم اكن حتى اعرف نفسي یومھا
لكن انا ال یمكن ان اصدق ابدا ......ال ادري....ا یكون مقلب من عمادربم....معي

ھي نفس عینیھ ....ھذا الشاب ھو حبیبي.....ان الرجل الذي احب والد لھذا الشاب
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ....نفس النظرة التي عشت لیالي احدق بھا

حتى صوتھ ال ...ماما عنھولكنھ یتحدث بشكل مختلف ت.........زمن الحب
كل ما اریده ان .....سرت معھ وقدماي ال تحمالني....أمعقول ان ھذة كذبة...یشبھھ

سرنا في ....دخلنا شركة المقاوالت.....اھرب من ھذا الكابوس بأسرع وقت
دخلنا مكتب كبیر وابتسم ....الممرات وكل ما سرنا خطوة اعتصر قلبي اكثر واكثر

  :لتالشاب للسكرتیرة فقا

  

  



سأخبر والدك بحضورك ....ماھذة المفاجأة الجمیلة....اھال استاذ احمد -
 ......اآلن

 

كان ھناك رجل في ....مكتب كبیر....بعد دقیقة دخلنا.....ھل األمر حقا صدق؟؟
بجانبھ ....یقرأ في األوراق...یجلس على الكرسي بترھل....منتصف الخمسینات

ولكن مع شعر ابیض وتجاعید كثیرة شرخت .....كان یشبھ احمد....جھاز كمبیوتر
  :سمعت صوتھ وتأكدت انھ ھو حین قال.....صورتھ في عیني

  

  

 .....قرا ھذا التقریر واكون معكادخل احمد سأ -
 لدیك ضیف....بابا -

  

 

ثم اتسعت ....لثانیة لم یستوعب....وحین نظر إلي....فرفع نظره إلینا
  :وخرج اسمي من فمھ.....وشعرت باللون الصفر یكسو وجھھ....عیناه

 حبیبة؟؟؟؟؟؟؟؟ -

  

 

نفس ...نفس صوتھ....عماد الذي احببتھ....اذن ھذا ھو عماد.....اذن فقد تعرف علي
ھذا لیس .....من ھذا العجوز القبیح الذي ینظر إلي...لكن....طریقة كالمھ

خرج ....وبقیت واقفة مكاني.....غرق وجھي في الدموع.....ھذا انتحار....كابوسا
تعثر الكالم على ....ونھض عماد واقترب مني...بأشارة من والدهاحمد 

ولم اشعر بیدي حین ....فرفعت نظري إلیھ....نظر الي واعطاني مندیال....لسانھ
ولكنھ كان في نظري .....لم ادرك وقتھا اني صفعت رجل بعمر والدي....صفعتھ

ولم .....لم یتحرك من مكانھ.....والذي اصبحت اكره....عماد الذي احب
  :صرخت....ینطق



  

  

قلي ان ھذا غیر .....ھل انت متزوج حقا؟......ھل انت عماد؟؟؟ -
قلي انھا ......قلي ان كل ھذا كذب.....قلي ان ھذا لیس ابنك.....صحیح
 .....ان ھذا ما یحدث في الواقع....لكن ایاك ان تقول.....تمثیلیة....مزحة

عرفتي علیھ واحببتما ھل ت....كیف عرفتي احمد...كیف جئتي إلى ھنا -
 .....بعضكما؟

ھل تظنني مثلك انسانة ....؟احب من.....؟ما ھذا الجنون الذي تنطق -
 .....قلبي سبیل یشرب منھ كل من یرید.....مخادعة....خائنة

احمد فعال .....لم ارد ان اقول لك ھذا الكالم.....اھدأي یا حبیبة -
ھكذا حین كنت في  فقد كنت....ارسلت لك صورتھ ألنھ یشبھني....ابني
ال ....انت ال تعلمین ما امر بھ....لو اخبرتك بحقیقتي لما احببتني ابدا...سنھ

 ...تعلمین شیئا عن حیاتي
ان عماد .....انا ال اعرفك...انت محق انا ال اعرف شیئا عنك.....یا الھي -

وتخونني من ....متزوج؟.....الذي احبھ ال یوجد فیك شئ منھ
وعدتني بالزواج وانك ....متزوج؟؟؟......وتخونيتخونھا ......زوجتك؟

وانت اصال .....وبیت واسرة واوالد....ستتقدم ألھلي بعد عدة اشھر
 .....ما ھذا الجنون؟.....ولدیك ابن یكبرني سنا....متزوج؟

انتِ ال تعرفین .....ما حصل ما كان یجب ان یحصل......اسمعیني یا حبیبة -
لم اعش معھا ....ال تعرف شیئا عن الحب....إنھا امرأة بغیضة....زوجتي

تحرمني منھا ....كانت كلما غضبت علي او تشاجرنا....ابدا في سعادة
انا ...كانت تعاملني اسوء معاملة...وال تھتم بالبیت وال بالطعام.....كزوجة

ألنھا امرأة ال ....وھي متزوجان لكن نعیش منفصلین منذ سنوات
كنت ....ویشعرون بما انا فیھ.....ن جنونھااوالدي یعرفونھا ویعرفو....تطاق

ودخلتي .....واتیتِ انتِ ...انا انسان ومن حقي ان اعیش....بحاجة إلى الحب
انت جوھرة یا ....ما من رجل في العالم سیحبك مثل ما احببتك....قلبي

 ....قلبك كان كل شئ بالنسبة لي......حبیبة
ر المخادع الذي ال یعرف اي كفى كذبا ونفاقا ایھا المغرو....كفى كفى كفى -

ھل تجرؤ على تبریر موقفك .....شئ عن األنسانیة او الرجولة
انھا ھي المسكینة لتتحمل ....وتحكي لي عن معاناتك مع زوجتك...امامي

كل یوم .......ال معنى لھا.....انت كتلة من الكذب.....رجل مریض مثلك
س لھا اي وجود وانھا التي من الواضح انھ لی....كنت تحكي لي عن والدتك



عن .....عن احداثھا....كل یوم تحكي لي عن حیاتك....ماتت منذ زمن
بل انك عیشتني في عالم ....لم تعدني فقط وتخلف.....زواجنا واحالمنا

عماد الذي ....لقد احببت وھم.....انت نفسك وھم....وھم حقیقي....اخر
طوال عمري ....اعرفكانا ال ......انت مجرد مسخ.....احببت لیس لھ وجود

وقد ....كنت احتقر المرأة األخرى التي تخطف الرجال من زوجاتھم
انا التي عشقتك حتى ....وضعتني ھنا في مكان المرأة الثانیة

مؤلفة الروایة یاسمین  ....وكنت اتمزق وانا اشعر انك تخونني.....الموت
مخانة بل المضحك اني ھنا لست ال.........ثابت او امرأة من زمن الحب

لدیك زوجة مباح لك ان تؤدي واجبك نحوھا وانا ھنا اتلوى ....ھي
لدیك زوجة تنام .....لماذا....كل ھذا الخداع....كل ھذا الكذب.....بالنار

تكذب ....وتوھمني انك تعشقني وانك لن تتزوج غیري؟....بجانبھا كل لیلة
لست خجال مما ا...اوالدك.....حد التفریط في رجولتك وكرامتك وانسانیتك

كیف ....بل أخر العمر.....وانت بأزمة منتصف العمر....تفعلھ امامھم
ألیس لك اخالق .....ألیس لك دین....ألیس لدیك رب تعبده؟...كیف...تجرؤ

 .....مریض.....لیس لدیھ اي شئ...انت مجرد قذر حقیر.....ھویة اي شئ
 .....ما افعلھذة حیاتي انا حر فی....ال اسمح لك باھانتي....اخرسي -
عیشتني اكبر ...دمرتني...انت حر في حیاتك لكنك عبثت بحیاتي انا -

جعلتني اظن اننا سنكون لبعض یوما .....كنت اكبر واھم احالمي....وھم
وتقول ...ماذا كنت تتوقع رد فعلي...تفعل بي كل ھذا....انت مجرم.....ما

في قلبك ذرة من  لو كان....لم تحبني یوما.....انت لم تحبني...انك تحبني
 .....قل لي لماذا..لماذا.....لما فعلت بي كل ھذا....الحب

اني اشعر .....لم یعد الكالم معك یفید..من األفضل ان تعودي من حیث اتیتي -
 ....حین تعودین حبیبة فلتكلمیني....اني ال اعرفك

عماد ھذا مجرد شخصیة .....ولكن لیس لدي عماد ألعود لھ...انا حبیبة -
وان كنت ....سأرحل ولكن لتعلم انك لن تنجو بفعلتك....ة رسمتھا ليكرتونی

وسترى ...فأن هللا سینتقم لي منك شر انتقام.....انا ال اقدر على فعل شئ لك
 ......ما فعلتھ بي في اوالدك

  

 

الدنیا ....الدموع تنفلت مني یمینا ویسارا...جریت في الممرات....جریت من مكتبھ
فقط .....ال احس بشئ...ال احس برجلي.....ى احدا وال اسمعال ار......تمید بي



لیست لدي ذاكرة واضحة ...وال ادري ان كنت اركض ام امشي ام اعرج....اركض
لكن اخر شئ اذكره اني ذھبت الى حدیقة قریبة وجلست .....لما حصل في ذلك الیوم

نة لھذا سجی.....احدق في الالشئ...على كرسي الحدیقة ھناك وقتا غیر منتھي
افقدني اشیاء كثیرة ال استطیع ....وافقدني توازني كلیا....الحدث الذي زلزلني

مؤلفة الروایة یاسمین  ....لكني من یومھا احمل طعم تلك المرارة في فمي...تحدیدھا
لم اكن ....وكم ابكي....لم ادري كیف ابكي.........ثابت او امرأة من زمن الحب

كنت ارید ان اكسر ....غاضبة غضب عارم....اضبةكنت غ...ارید اصال ان ابكي
یناسب ما ...كنت ارید ان افعل شیئا عظیما.....ان اصرخ ان انحب....ان احطم

شعرت اني ....في تلك اللحظة تمنیت حقا الموت......یحصل بداخلي من براكین
وجدت .....فجأة......بل تحت الصفر بكثیر...ال....وعدت الى نقطة الصفر....افقت

جلس .....كان ینظر الي بتلك االبتسامة المستفزة......ابن عماد...احمد ذاك امامي
لم اكن اشعر حقا بوجوده كنت ....وحاول ان یھدئني....الى جانبي واعطاني مندیال

قال ......لم احس بالوقت او المكان او الناس حولنا...اشعر اني منفصلة عن العالم
  :لي

  

  

  

لما .....ال شئ یستحق كل ھذا....انت حقا عجیبة...لما تفعلین كل ھذا بنفسك -
في األول وفي األخر الموضوع كلھ خطأك ....تشعرین بكل ھذة الخیانات

 !انتِ 
 ......ھل جننت؟....ماذا تقول؟؟ -
لما تآمنین ...رجل على النت لم تقابلیھ في حیاتك.....ھو فعال خطأك -

س الموضوع وتنشر لقد تعرضت المالیین من الفتیات امثالك لنف.....لھ
ِ لم تتعلمي...قصصھم كل یوم  .....لكنك

والدك كذب علي ...و اوھمني بشخصیة غیر شخصیتھ والدك كذب علي -
لقد كان یحكي لي احداث یومیة ....واعطاني عمر لھ وحیاة مختلفة عن حیاتھ

 عن والدتھ التي اصال لم تعد على قید الحیاة
كان ممكن ببساطة ....لكنھ أیضا خطأك......والدتيلقد ماتت قبل ....جدتي؟ -

 !!...او حتى ان تریھ على الكامیرا....ان تكتشفي خدعتھ اذا طلبتِ مقابلتھ

 



ھذا ھو ....عادت بي الذاكرة في ذلك الوقت حین استغربت انھ لم یطلب ابدا مقابلتي
لقد .....لكان السبب الحقیقي ولیس ألنھ كان یخاف علي وعلى سمعتي كما كان یقو

  .....كان یخدعني طوال الوقت وانا كالبلھاء لم احس بشئ ولم افھم شئ

  

  

ال اصدق ....ولم یكن لدي كامیرا من األساس.....لم یكن باستطاعتي ان اراه -
 انھ فعل في كل ھذا

ال تحاولي ان تكوني ....انت تركتي لھ الحبل على الغارب لیخدعك -
 ....فلقد اخطأتِ في حق نفسك......ضحیة

  :التفت لھذا الحقیر الذي ال احساس لھ وقلت

لقد .....اال تفھم...ھل وصلت بك الوقاحة لتحاول تركیبي ذنب ما فعلھ والدك -
بل انھ .....اوھمني انھ شاب في اوائل الثالثینات...اوھمني انھ سیتزوجني

 .....اعطاني صورتك بدال من صورتھ
من حسن حظك انھ .....كان یمكن ان یختار صورة اي رجل ویرسلھا لك -

لماذا اصال احببتِ رجل .......وضع صورتي لكي ال یتعب نفسھ في البحث
ھل كنت تتوقعین ان یأتي ....وماذا كنت تتوقعین؟......عن طریق النت

وان تعیشوا في تبات وبنات وتخلفوا صبیان ...ویخطفك على حصان ابیض
 ...في اي عصر تعیشین.....ما ھذة السذاجة.....وبنات؟

لیس الناس بھذا ....لیس البشر ھكذا......في اي مزبلة انت تعیش؟ -
 ......والدك ھو القذر....السوء

 ال تھینیھ فھو والدي -
 ولیس معي فقط بل مع غیري الكثیر.....انھ یخون امك -
لقد كنت اعرفك وكان یحكي لي عنك بل انھ ....وھل تظنین اني ال اعرف؟ -

 ....األلكتروني معيوعنوانك ...كان یراسلك من جھازي
 لم تحاول ان تحذرني؟.....اذن كنت تعرف كل ھذا ولم تحاول حتى تنبیھي؟ -
 والدي من حقھ ان یفعل ما یشاء.....ھذا لیس من شأني...ولما افعل -
ھل انت اصال ....حین یخون امك ویلعب بقلوب البنات فھو یفعل ما یشاء؟ -

 ....تحمل اي ذرة من األخالق؟
بتاع ...ووالدي منذ زمان یلعب بذیلھ...دوما امي وابي یتشارجان -

فھي امرأة .....شئ معروف عنھ ولكن امي لم تستوعب فیھ ھذا.....بنات



طیبة ساذجة ال تؤمن إال باألخالص والحب وھذة األشیاء التافھة التي ال 
 ....معنى لھا

ا لم...ما فائدة الزواج اذا.....وھل تصلح الحیاة بدون اخالص؟.....انت التافھ -
انت حقا رجل ......ولما علیھا تحمل عھره؟....تزوجھا ان كان سیخونھا

انت فاسد اكثر ....طبعا فأنت تربیتھ....انت ال تتخیر عن والدك.....مجنون
 ...كلكم واحد.....منھ

  

 

ظل یسب ویلعن في اثري ولم .....نھضت وركضت بعیدا عن ھذا الحثالة
سرحت ودورت في ....م ادري این اذھبول......كنت اطوف حول نفسي........اھتم

كلھم ...كلھم طعنوني....لم یكترث لي احد.....لم یرحمني احد...دوامات
ماذا .....ماذا جرى للناس...ماذا جرى للبشر.....كلھم لم یكترثوا لكرامتي...اذلوني

كنت فقط ابحث ...كنت فقط ابحث عن نصفي األخر....فعلت انا ألستحق كل ھذا
یھتم بي الشعر ان لي كیان لي ....یعوضني حرمان السنین....عن من یضمني

الحب أألبدي الذي یبدأ بلقاءنا وینتھي ...یحقق احالمي بالحب واألخالص.....وجود
امعقول ھؤالء ھم ....امعقول ھذة ھي الدنیا الخارجیة التي لم ادخلھا بعد؟.....بموتنا

وایة یاسمین ثابت او امرأة من مؤلفة الر ....انھم وحوش......البشر خارج شرنقتي؟
كیف یمكنني ان اعیش ......انھم منعدمي األحساس واألخالق.........زمن الحب

حین ....ماذا یحس رجل مثل عماد.....بل كیف ھم یعیشون.....وسط ناس كھؤالء
ھل ...ماذا استفاد.....لم تحبھ ھو.....یجعل امرأة تقع في حب شخصیة من اختراعھ

ما ھو الممتع في ......متعا إلى ھذا الحد لیستمر فیھ كل ھذة الشھورخداعي كان لھ م
فتحت ......لست افھم......ان تمزق قلب انسان الى مالیین األشالء؟

تذكرت فجأة این ....فوجدت موبایلي علیھ عشرات المكالمات من اھلي...حقیبتي
غیابي فأنا لم ابرر ......تذكرت ان علي أن ابرر ما یحصل...تذكرت الوقت....انا

وانا ابكي ......اتصلت بھا....لم اجد سوى آیة.....لم ادري ماذا افعل.....افعلھا ابدا
لست اذكر ماذا اخبرتھا ولكني اتصلت بھا اصال ألخبرھا ان تقول .....بكاءا مرا

حتى اتمكن من ......لتسترني....اني كنت معھا في ھذا الوقت ولم اذھب ألي مكان
ولكن نظرا ....لم تكن آیة من ھذا النوع من الصدیقات.....ن مھانةلملمة اشالئي دو

لكنھا .....لم تجادلني ولم تسألني حتى این قضیت ھذة الساعات.....لحالي المزري
وحین عدت .....وتفھم مني كل شئ....قالت انھا ستحضر بنفسھا لتراني

قابلوني ....اھليكان ھمي كلھ ان اتماسك دون ان انفجر في البكاء امام ....البیت



ولكني لم ارد سوى بكلمة اني ذھبت ألیة ألني .....بعاصفة من الشتائم واالھانات
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....كنت بحاجة ألن اكلمھا واني لم انتبھ للموبایل

فحكم علي والدي بعدم الخروج حتى اشعار .........امرأة من زمن الحب
حتى .....بكیت....بكیت...وبكیت...... على نفسي دخلت غرفتي واغلقت.....آخر

تدور األحداث في .....لم ابكي في عمري كلھ كما بكیت ھذا الیوم......نھایة العالم
وكالم ابنھ ذلك الشاب .....ووجھ عماد القبیح الملیئ بالتجاعید یھاجمني....رأسي

الكل ......ال اخرازدحام ال اول لھ و...كل شئ ھنا داخلي.....الحقیر یفجر اعماقي
استغربت حقا ان ھذة اللیلة مرت دون ان .......یصرخ في وال یسمع صراخي

نمت من الحالة العصبیة التي كنت .....فلقد توقعت ان یحصل لي ھذا.....اجن
  .....فیھا

  

  

  

قرأت .....جلبت كل ملفات رسائل عماد.....بمجرد ان استیقظت....في الیوم التالي
من شدة كذبھ ما عدت .....واستخرجت كل جمل الكذب منھا....اكلھ.....كل رسائلھ

وبین ما یحصل وبین ما یؤلفھ ...استطیع التمییز في رسائلھ بین الكذب والصدق
جمعت كل القطع التي تظھر في ....احتقرتھ اكثر واكثر....تداخل كل شئ......لي

یمیل وكتبت وارسلتھا لھ في رسالة على األ....رسائلھ مدى بجاحتھ في الكذب
ال ادري كم من الساعات مضت وانا ).....ھذا ھو الرجل الذي احببت...(عنوانھا

ووفي ھذا .....زھدت الطعام كلیا فحقا لم یكن لي أي رغبة باألكل...امام الرسائل
كان یبدو علي اني للتو ......رأت حالتي المزریة......الیوم جاءت آیة لتزورني
بكیت في ....ولت ان اتمالك نفسي فلم اقدرحا......خارجة من تجربة موت

ودون ان ...دون ان انطق...اغلقنا الباب علینا في غرفتي وظللت ابكي....حضنھا
  .....:ثم قلت لھا....تسألني

  

  

  

لقد كرھت .....ال ارید ان اعیش في ھذا العالم البشع....ارید ان اموت یا آیة -
انا انسانة ال .....كرھت كل شئ حتى نفسي....تحملت فوق طاقتي....حیاتي



ولم یھتم بي .....لم یقدرني احد.....ال استحق اي شئ...استحق الحب
ارید .....آیةتعبت یا ....لقد تعبت.....لما تفعل الحیاة معي ھذا.....احد

 .......الموت

  

 

ظلت ....وھي تمسك شھقاتھا.....احتضنتني.....ألول مرة ارى آیة تبكي
ظلت .....وظلت تقرأ بعض األیات في اذني.....وتدعو هللا ان یفك كربي.....تھدیني

ظلت تردد اني سأكون .....وانھا تحبني وتقدرني....تكرر اني لست وحیدة
واخبرتني ان الرجل .....حالمي ولكن فقط علي بالصبرواني سأحقق كل ا.....سعیدة

ظلت بصوتھا ....وانھ آت ال محالة....الذي سیتزوجني البد وان یكون محظوظ جدا
یة كل ما تبقي لي في ھذة كانت آ.....حتى ھدأت كلیا...نحیبيالھادئ الحنون تسكت 

لفة الروایة مؤ .....ولكنھا فھمت واحست...كنت خجلة من ان احكي لھا....الدنیا
برغم ......وظلت تسأل عني دوما.........یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

  ........بعد ان قسمت الحیاة ظھري.....صبرتني وقوتني......مشاغلھا

  

  

  

ووجدت انھا ارسلت لي ....فوجدت عنود تسأل عني.....عدت للنت بعد عدة ایام
فیھا ویظھر لھا مدى اعجابھ بھا یراسلھا ) األمیر(نسخ من رسائل عضو أسمھ 

وذوقھا في اختیار الوان ملفھا ...وبكلماتھا وبذوقھا في اختیار الصور
این انا ومصائبي .....اردت ان اقول لھا ما ھذة التفاھات التي تقولین....الشخصي

وجدت بضعة ....وحین دخلت المنتدى.....لكني سكت....فلتحلي عني.....منك
استفسارات من ناس واعضاء ....اني مشرفة القسم رسائل قد وصلتني بحكم

كانت عضوة جدیدة تحمل ).....صعبة المنال(منھم تلك العضوة التي تدعى .....جدد
وقد كنت احاول تشجیعھا في المنتدى وفي القسم بحكم انھا جدیدة .....نفس جنسیتي
فلم یكن لم اجب على رسائلھا .....وبدا مشروع صداقة بیني وبینھا...فارتاحت لي

فوجدت ان ھناك ....الحظت ایضا في مواضیعي بعض الردود الجدیدة......اي نفس
كأنھ جلب كل ...ھو صاحب كل ھذة الردود).....الدكتور عمر(عضو جدید اسمھ 

ورددت ...فقمت بالرد على ردوده في مواضیعي.....مواضیعي من ملفي وغزاھا



ثم فكرت مباشرة ....في قسمي سرحت.....على موضوعین لھ ألرد لھ جزء مما فعل
 ١٢فوجدتھ بحسب تاریخ الدخول قد دخل منذ ....دخلت ملفھ....في عماد

طبعا ولما .....،ولم یجب على رسالة األیمیل...انھ یدخل المنتدى كل یوم.....ساعة
كان یثیرني حقا ...ویتحدث وكان شیئا لم یكن....كان یرد في كل األقسام......یجیب

ذلك الرجل الجنتلمان الذوق ....ان یظھر بھ امام اعضاء المنتدىما یحاول دوما 
المحبوب المثالي الذي ال یتعصب ویناقش الجمیع بمنتھى العقل والمنطق والتدین 

ال احد یعرف ....وكأنھ مالك نازل من السماء....ومنتھى األخالق والدماثة
مؤلفة الروایة  ....رانھ كتب موضوع شع....األمر الذي اصابني بالجنون.....حقیقتھ

الردود علیھ وجدت ووحین قرأت .........من زمن الحبیاسمین ثابت او امرأة 
ترد علیھ وتقول لھ انھا سعیدة انھ دعاھا ) صعبة المنال(العضوة الجدیدة 

وحین ذھبت لملفھا الشخصي وجدت اكثر من رسالة ارسلھا ....للموضوع
ھ موضوع یھمھا جدا ویعبر عنھ في ذات یودھا وفي اخر رسالة قال لھا ان.....لھا

اني لم ارى في حیاتي رجل بوقاحتھ ....لما ال یقول صراحة انھ یھدیھ لھا.....الوقت
بل انھ یرید ان یاخذ كل فتیات ...لم یكتفي فقط بھذة التمثیلیة علي.....وجبروتھ

ني لن ولك....حتى العضوة الجدیدة لم تسلم من شره.....المنتدى واحدة تلو األخرى
البد وان امنع ما ....واكتفیت من ضعفي....لقد اكتفیت منھ....اسمح بھذا ابدا

ارسلت لھ على المنتدى وقلت ......لن اسمح ان تتعرض فتاة غیري لخداعھ.....یفعل
  ....لھ ببساطة

  

  
  المدعو ماستنج

ة على ان تظهر من جديد وتغازل الفتيات ٔ نت لم....لم اتخيل ان تملك الجرا ٔ ترفع الستار عن مسرحيتك  طبعا فا

تك ار لن اسمح لك ان تستمر بقذ.....يداياك ان تدخل المنتدى من جد.....ولكني قد وضعت كلمة النهاية.....بعد

  .....فلترحل من هنا فورا......هذا ان كان لديك ذرة من الرجولة....هنا

  

  

  

یخونھا وھي  لما.....بعد ان كتبت الرسالة رجعت في ذاكرتي تلك العضوة المشاكسة
دخلت ملفھا فوجدت انھا لم تدخل المنتدى منذ عشرة ....این ذھبت....ساكتة



وحین قرأت اخر ردود لھا وجدت .....ووجدت انھا كاتبة في توقیعھا وداعا.....ایام
موضوعا في مناسبات األعضاء تعلن فیھ انھا سترحل نتیجة لما تعرضت لھ في ھذا 

الفرح ...لما شعرت بالفرح والغضب بنفس الوقتال ادري .....المنتدى من متاعب
وھذة الفتاة ....ألنھا رحلت فإن معرفتي بحقیقة عماد لم تقتل حبي بعد او غیرتي

سواءا كان عماد یستحق او ال وسواءا كانت قد ....كتب علیھا ان اكرھھا ما حییت
ین ثابت او مؤلفة الروایة یاسم ......خطفتھ مني ام ھو الذي ذھب إلیھا بنفسھ ام ال

كان ....وشعرت بالغضب ألنھا تركت المنتدى بسببھ.........امرأة من زمن الحب
ولكن الغضب .....ھذا اول شئ فكرت في فعلھ بعد ان عرفت حقیقة عماد

فقررت ان ارد لھ ولو ....وطعنتھ السامة اھاجت الجانب األسود مني....اعماني
ان ھذا المنتدى ھو مكانھ الرئیسي وانھ فأنا اعرف ....واحد من الملیون مما فعلھ بي

لعل ھذة الخسارة تعلمھ اال یتصید .....وقررت ان اجعلھ یخسره لألبد.....یحبھ جدا
  :بعد نص یوم وجدت ردا على رسالتي من عماد تقول....الفتیات من المنتدیات

  

  
  ......؟لما ال ترحلين انت.....من حقي ان ابقى هنا كما اريد....من انتي حتى تطرديني

******  

  

  

وهل كنت تظن اني ساتركك تفعل بغيري من ...على فكرة رسالتي لك ماستنج لم تكن اقتراحا بل كانت امر

هل تظن ان بعد جريمتك التي ارتكبتها في حق قلبي سيتسني لك ان تستمر في ....الفتيات ما فعلته بي؟

دارةارحل من سكات قبل ان اجعلك ترحل مطرودا ويكـتب ......كذبك؟ ٔ فلن اتوانى ....تحت اسمك موقوف من اال

دارة فهم اصدقائي وسيصدقوني فهم ....وفضح حقيقتك.....عن فضحك عند كل عضوة ٔ ولن اتوانى عن اخبار اال

انصحك ان ال تهين نفسك ......يعلمون اي الشخصيات انا ويثقون بكالمي وقطعا يعلمون اي الشخصيات انت

  ..اكـثر من ذلك

  

  

  

  



  

  ...رتك ابدالم ارى بحقا

  اني اكرهك 

  اتهدديني يا صغيرة؟؟؟

ِ تخيفيني؟....من تظنين نفسك   .....تظنين انك

جعلك ....اسمعي.....وانا لدي صورك وكل شئ عنك....انا ام انتي....من منا الذي يجب ان يخاف الفضيحة ٔ سا

فضحك في كل مكان.....تخافين حتى فتح النت من اساسه ٔ   ......سا

يام لتجعل  ٔ   ....واحدة مثلك تهددنيدارت اال

*****  

  

  

حساس....انت الحقير ٔ   ....عديم الرجولة واال

لكن ان ....فلتفعل ما تشاء.....ولن تقدر على فعل شئ لي.....اياك ان تشك لحظة اني قد اتردد في تنفيذ تهديدي

  ايها المجرم......رايت وجهك في هذا المنتدى مرة اخرى فترى نفسك مفضوحا

******  

  

  

ِ حسنا فق دب انت ٔ فعل.....د اصبري علي يا قليلة اال ٔ   .....سترين ما سا

  

  

  

رسائلھ تلك تحمل .....ألني انفجرت باكیة.....لم اجب على رسالتھ ھذة المرة
ال اعرف ....كأني حقا ال اعرفھ.....من المستحیل ان یقول عماد ھذا لي.....اسمھ

لیمتع نفسھ بحب واحدة ....حبھ كان تمثیل....كلھ تمثیل في تمثیل....شیئا عن حقیقتھ
یخرج دود الكذب منھا ...ة حبنا متعفنةتمزقت وانا ارى ثمر....تموت في ھواه



شعرت بالخوف منھ حقا ومن .....كل شئ جمیل ذھب بال عودة......ویتآكلھا
ولكني حقا ما كنت ألتحمل ان یبقى في ....ولم ادري ماذا یجب ان افعل...تھدیده

صعبة (راسلتني من جدید .....المكان یكذب امامي على كل من حولنا
ثم ....واخبرتھا ان سبب غیابي كان صحیا.....رسالتھافرددت على )....المنال

وكما توقعت فلقد بدا الرسائل معھا وبدا یلعب على وتر ....سالتھا عن عالقتھا بعماد
مؤلفة الروایة یاسمین  .....وابوح لھا بكل شئ....فوجدت نفسي انفجر معھا....قلبھا

ولكي تصدقني ....وبحقیقتھ اخبرھا بما فعلھ بي.........ثابت او امرأة من زمن الحب
كادت تجن وظنت اني ....اخبرتھا كل شئ......ارسلت لھا نسخ من رسائلھ

كان اعترافي بھذا السر .....وعاھدتني ان تقاطع كلیا ھذا العضو االخبیث.....اؤلف
فالمتني اني ....فأخبرتھا من خوفي من تھدیده.....امامھا كفیل بأن یقربنا من بعضنا

وطلبت إلي ان التزم الھدوء وال ....دید وانا اعلم انھ یملك صوريقمت بھذا التھ
  .......وقد التزمت بكالمھا.....احتك بھ نھائیا

  

  

  

  

فھي یجب ان ....كانت عنود مریضة دوما بداء الحب....جاءت عنود لتكلمني
تحسسني ان جمیع الرجال في المنتدى واقعون في ھواھا یتمنون كلمة منھا ولم 

ارسلت لي بقیة نسخ رسائل ذلك العضو األمیر الذي وقع ....بالمدیر بدرتكتفي فقط 
واخبرتني عن عدة اسماء اعضاء في المنتدى .....واخبرتني انھ مطلق....في ھواھا

لتوضح لي كم ھي محبوبة ....وقعوا في حبھا وظلت تسترسل في كذبھا المریض
لعلي اتقي ....النوثتھا لم اھتم كثیرا بل اني جاریتھا في تمجیدھا.....ومرغوبة

واخبرتھا عن ما حصل من تھدید بیني وبین عماد فكانت خارجة للتو من ......شرھا
فطمأنتني ووعدتني انھ لن یقدر على فعل اي .....جرعتي في الثناء علیھا

بل انھا اعترفت لي ....واني استطیع فضحھ بموضوع واحد في المنتدى.....شئ
قالت .........ة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروای .....بسر غریب

لون (كما فعلت من العضوة ....لي انھا لم تمسح الموضوع الخاص بفضح عماد
التي قامت بكل جرأة باتھام احد مراقبین منتدانا بأنھ یھددھا وانھ استطاع ان ) عیني

یسرق ایمیلھا وانھ یدخل على جھازھا من ایمیلھا ویسرق صورھا 
متزوج وزوجتھ مشرفة معنا في ) صقر(برغم ان ھذا المراقب المدعو ....ھاویفضح



موضوع ....وقامت عنود باعطائي رابط الموضوع ألقرأ الفضیحة....المنتدى
یمكن لجمیع األعضاء ان یروه دون ان یتمكن ....موجود في سلة مھمالت المنتدى

ما ھذا ....یاماذا یجري في الدن.....ضربت كفا على كف.....احد من الرد
  ......المنتدى

  

  

) الدكتور عمر(فلقد تلقیت رسالة من العضو ...ولم تنتھي مھازلي مع المنتدى
توسمت فیھ الخیر ......ویقول انھ سعید ان یكون أخ لي.....یعرفني فیھا على نفسھ

تھ وكان یحكي لي بغزارة وسذاجة عن حالھ واسر.....فلقد كان یتحدث بجدیة
تعاملت معھ بحسن .....ني كنت احدى اعضاء اسرتھوكأ....اخواتھ وبنات...واخواتھ

ولكني الحظت انھ شدید ....نیة وظللت اراسلھ من وقت ألخر السال عنھ
فلقد قال لي انھ یحس بحزني الشدید واضح على مالمح ......المالحظة

وقال لي انھ رجل واني كأختھ اي من ....وكأني اتعرض لمشكلة.....حروفي
وانھ مستعد لقتل اي انسان یفكر ان .....وان من واجبھ حمایتي.....عرضھ

حتى یحلھا لي بل انھ .....وطالبني ان اصارحھ باي مشكلة اتعرض لھا....یضایقني
  .....اقسم ان ھذا من واجبھ

  

  

  

ولكني حقا كنت اشعر ......استغربت ان یشعر ھو بكل ھذا من خالل ردودي فقط
یحكي لي كثیرا عن ...فھو ثرثار....مثل بقیة الرجالوانھ حبوب ولیس .....انھ شھم

ودوما یصر على كلمة اني بمثابة ....ولم یجرب سؤالي عن شئ....نفسھ
فظل یحلل في .....بدافع الترویح عن النفس....حكیت لھ بعض األشیاء عني.....اختھ

 وقال....ویفھم ما اتعرض لھ....لیفھمني كم ھو یفھمني.....ردودي وفي تصرفاتي
مؤلفة الروایة یاسمین  ....لیي انھ من الواضح اني ال اثق بھ كفایة ألفتح لھ قلبي

وان من واجبھ كشاب ان یقف الى .........ثابت او امرأة من زمن الحب
بل انھ حتى ظل یرسل لي اسماء اعضاء ویقول لي ان احذر منھم فھم .....جانبي
ویخبرني ما افعلھ من .....وكان یركض خلفي في كل موضوع وكل رد....ذئاب

حینھا فقط شعرت برغبة .....صواب ومن خطأ ویختم كالمھ دوما بأنھ یخاف علي



وقد یتمكن من ....فھو رجل مثلھ...في ان احكي لھ عن تھدید عماد لي
اتصلت بي آیة لتخبرني ان لدیھا من ....وحین كنت اجھز الرسالة لھ.....مساعدتي

  !!قد ابدأ العمل من اول األسبوع واني....یتوسط لي في وظیفة شاغرة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  تاسعالفصل ال

  

 

  

وفجأة تجد الدنیا وضعت لك منعطف ...احیانا تشعر انك تسیر في طریق واحد
كما ان الدنیا حین تأخذ منك .....مختلف في طریقك لتجد حیاتك تغیرت في لحظة

وعرفت .....حین تركني عماد......بھاالبد وان تعطیك من جھة ثانیة قد ال تحس 
وانھ لن تقوم لي قائمة مرة .....شعرت اني فعال فقدت كل شئ.....حقیقتھ
عماد .....وانھ مھما تحسنت حیاتي فكیف ستعالج الحال الذي وصلت الیھ....أخرى

لم ......لم یكن نقطة ارتكاز عاطفي بل كان األساس والبناء واألعمدة في ذات الوقت
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ....استوعبت الصدمة بعداكن قد 

كنت ارید ان ابقى ....ولم اكن على استعداد للتعامل مع الحیاة او الناس.........الحب
یجب ان اعود انسانة طبیعیة حتى اتمكن من ....ساكنة في مكاني فأنا اصبحت اشالء

وعدم قدرتي على ......دني في البیتلم یكن وجود والدي یساع.....المضي قدما
كان ھذا العمل !!......كأني اقف في وسط خرابة....األتصال بعماد او العودة إلیھ

بمثابة ورقة لعب جدیدة اخذ فیھا واعطي مع الحیاة ألرى این 
مؤلفة الروایة  ....خصوصا ان اھلي دفعوني بقوة لقبول ھذا العمل....ستوصلني

ولم یتقدم .....فأنا فتاة في عمر الزھور.........من زمن الحبیاسمین ثابت او امرأة 
وانا الباقیة الوحیدة في ....لخطبتي أحد ألني ال اعرف احد وال احد یعرفني

والعار الذي یجب ان یستروه ویخصلو من ھذا العبئ حتى یشعروا انھم ....منزلھم
ریق وقد یجر بعدھا وكان عملي بمثابة ان اضع قدمي على اول الط.....أدوا واجبھم

وكان .....كان ھذا تفكیرھم....الخ الخ...اوالد...بیت....زوج....عریس....كل شئ
  .....ھذا املي

  

  

  



  

كانت شركة مغمورة تعمل دون علم .....ذھبت مع آیة الي حیث سأعمل
كان ھناك ....وكأنھا شقة مغلقة علینا...لذلك بدون یافطة او اي شئ....الضرائب

وظیفة متواضعة .....وكنت انا مدخلة البیانات الجدیدة...وظفین والعمالالعدید من الم
بل اعتقد ان كل .....ونوعیة من البشر غریبة علي....ومكان اقل من العادي

المرتب كان ضئیل ولكني قبلت ألني كنت ارید الخروج ....النوعیات غریبة علي
جحیم حبي الذي مات  من البیت والخروج مما انا فیھ والتلھي بأي شئ بعیدا عن

قامت آیة بتوصیتي ان اصبر ......لعماد وتلك الفجوة البشعة الموجودة بداخلي
لم تكن ساعاتھ كثیرة .....واتحمل ودعت لي كثیرا جدا ألنجح في ھذا العمل

فكلما ارادوا اي شئ ....ولكني كنت احس اني بال وظیفة محددة.....بالمعنى
قبلت ....لمجرد اني جدیدة بالعمل....یخص عملي اخبروني ان افعلھ حتى لو لم یكن

لم یكن لدینا سوى ثالثة شباب .....بدأت اتعرف على نوعیات الزمالء.....بامتعاض
والثاني قبیح للغایة كان ....اول شاب خاطب اسمھ مصطفى.....والباقي جمیعا بنات

اھتمام والثالث رامي ألول وھلة شعرت انھ مدیر المكان لكثرة .....اسمھ مرسي
لم تكن من نفس الغرفة تأتي  حتى اي موظفة تعمل بالشركة حتى لو....الزمیالت بھ

اما الزمیالت ....لغرفتنا خصیصا لترمي علیھ نظرة لعلھ یحس بوجودھا كأنثى
یتكلمون في .....فتیات نسین ان اصل الفتاة ھو الحیاء......فكانوا نوعیات غریبة جدا

ال یھمھم سوى الجمال المالبس المكیاج ....وخارجوكل ما ھ.....كل ما ھو ممنوع
او الحدیث عن بعضھم البعض والشتیمة في بعضھم ....الدلع كیفیة ایقاع قلب رجل

كانت ھادئة إلى حد ما ولم تكن من .....لم تكن ھناك سوى نرمین....البعض
ان ثم اكتشفت .....تصادقت علیھا بصعوبة......كانت دبلوم وتعمل موظفة...نوعیتھم

الجمیع یحسدني على استعمالي جھاز الكمبیوتر في عملي فھو موصل 
  : وقالت لي احداھن ....بالنت

  

  

  

یمكنك ان تفتحي الماسنجر وتكلمي من تریدین براحتك حتى في العمل  -
 !!كم انت محظوظة....ومجانا

  



 

احاول كنت دوما ....كنت ارید ان افعل ولكني....لم اعلم ان جمیع الفتیات یفعلن ھذا
وبین ...ان افصل بین شخصیتي في غرفتي حین اقفل علي الباب وافعل ما اشاء

كان األمر مختلف ....ویعرفونھا شكال واسما...شخصیتي الحقیقیة التي تقابل الناس
اما .....لدي ولم املك الجرأة ألفعل ھذا امام احد زمالئي مع أني اتمنى ذلك

ھو من اذھب الیھ في اي ....فكان علیھ تدریبي اول اسبوعین....رامي
اعني ......كان رامي ھو الرجل األول في حیاتي الذي اتعامل معھ.....استفسار

ویحب ان ینصح ویفید في .....كان شخصا لطیفا وودودا....وجھا لوجھ
وخصوصا زمیلتنا ......جمیع الفتیات تتمناه زوجا....ولكنھ كان محبوبا جدا....العمل

حدة إلیھ وكانت دوما تحب ان تحادثھ لتظھر للكل انھ كانت اقرب وا......مي
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....لم اكن اھتم بكل ھذا......لھا

جعلني شیئا فشیئا افكر بھ ...ولكن تعاملي المباشر والمقرب من رامي.........الحب
كما انھ ....امل معھوخصوصا انھ الرجل األول الذي اتع.....ولیس كزمیل.....كرجل
فرحت .....لني في اشیاء خارج العملواصبح احیانا یسأ......علي بسرعة اعتاد

واتلعثم .....كنت اتكلم دوما بصوت منخفض.....كثیرا جدا بوجود مناقشات بیننا
برغم اني لم یكن یكبرني سوى ...واقول لھ دوما حضرتك....احیانا في كالمي

فقد كان .....وكان ھذا على ما یبدو لي یعجبھ.....لغایةلكني كنت خجولة ل.....بعامین
وفي اول اسبوع عملت فیھ كان ....كان لطیفا معي حقا.....یبتسم وھو یحادثني

افرح .....فأصبحت احب ان اكون حیث یكون....یقضي معظم لوقت معي لیعلمني
ما في ربما كان الرجل األول الذي یعطیني اھتما.....كثیرا حین یوجھ لي الكالم
انشغل بالتفكیر بھ واستعید كالمھ ....حین اعود للبیت.....الواقع ولیس في خیال النت

لكني كنت اقضي النصف الثاني من الیوم في استرجاع ......وحركاتھ واحللھا كثیرا
لم یكن .....نما ھو شئ ال اراديلم اكن اتمتع بتعذیب نفسي وا....ذكریاتي مع عماد

ولم اتحمل حجم الفجوة .....لحب ان یختفي من حیاتي فجأةمكاني تحمل كم ھذا ابإ
شعرت بداخلي اني ابحث عن اي انسان ألستطیع .....التي تركھا في نفسي

لم ......لم یكن بامكاني مطلقا العودة لما كنت علیھ....او محاولة نسیانھ....استبادلھ
بجنون قلبي الذي كان یخفق ....لعودة لسجن الوحدة البشعایكن بامكاني 

مؤلفة الروایة یاسمین  ....اصبح ھادما واصبحت الحیاة فجأة بال معنى.....الحب
قدیما كانت الحیاة بال معنى ھي اقصى مخیلتي .........ثابت او امرأة من زمن الحب

حتى اني .....ولكني بعد ان جربت الحب لم یعد بامكاني العیش بدونھ....عن الحیاة
وھو ....احاول استرجاع صوت عماد....طیع ان انامألست....كنت حین اخلد للنوم
كوني عرفت حقیقة ......ألشعر ال ارادیا اني مازلت معھ....یقول لي كلمات الحب



لم یكن ھذا لیجعلني ارمي ھذة الذكریات ...عماد انھ احقر انسان على وجھ األرض
شخص  ببساطة ألني لم اشعر ان عماد الذي احببت وعماد الحقیقي....وراء ظھري

كنت اشعر ان من احب مختلف عن من فعل في .....لم اشعر بھذا مطلقا......واحد
فلقد فقدت حتى .....كنت اشعر باألسى على حالي.....في نفس الوقت.......كل ھذا

كل ما حاولت .....ألنھا كلھا اوال عن اخر مغلفة بالكذب....ذكریاتنا جمیعا جمالھا
ان كذب وتمثیل باشعر بالمرارة تطفح من قلبي تذكر شئ ألعیش علیھ اتذكر انھ ك

  ......فأتمزق

  

  

  

  

رامي واحالمي في الیقظة .....عماد وذكریاتھ.....لم یكن سھال علي ما وصلت الیھ
الذي اصبح ....وكذلك العضو الدكتور عمر.....ان یحمل لي ولو ذرة من اعجاب

نھ صدیق شعرت ا....ل عني بمناسبة ودون مناسبةیراسلني كل یوم لیسأ
كان یشعر اني متضایقة بدون ان یكلمني ....وانھ یفھمني دون ان احاكیھ....مقرب

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  ....مباشرة من مجرد كلمة في رد او اسلوب
وخصوصا بعد ان ..كنت استغرب اھتمامھ وافرح بھ جدا.........من زمن الحب

وكنت اشعر بشھامتھ ومدى .....كل یوماصبحت اكلمھ على األیمیل ویسال عني 
حكیت لھ ......ألنھ كان ینصحني كیف اتعامل مع الشباب وكأنھ اخ لي....رجولتھ

فغضب الدكتور عمر ...وحكیت لھ كیف یھددني....باختصار عن موضوع عماد
  :وقال لي على األیمیل.....غضب شدید

  

  

ولن یتمكن من ....یجعجع فقط....انا اعرف ھذة النوعیة....انھ رجل جبان -
اعطیني ....ولن یعود ھنا من جدید....فعل شئ لك صدقیني

والمعلومات عنھ حتى اتمكن من تھدیده ما اذا فعل شیئا .....ایمیلھ
 .....ایضا ساقوم باختراق ایمیلھ وجعلھ ال یستطیع استخدامھ من جدید....لك

  



 

یة من البشر ال اتمنى حقا لو ان ھذة النوع(..).....ال باس ھذا ھو ایمیلھ  -
حتى ال یفعل بالفتیات األخریات ما یفعلھ .....تستطیع ان تدخل النت مجددا

 اشعر كأني اترك مجرما حرا طلیقا......بي

  

 

یجب ان تعرفي یا حبیبة انھ حتى لو لم یستطع ان یدخل ھذا المنتدى  -
انتي لن .....فسیذھب لغیره ولو لم یستطع استعمال ایمیلھ فسیعمل غیره

تتمكني من ایقافھ فمثل ھذا الرجل المریض نفسیا ال یمكن ان تفعلي شیئا 
 ....لكني معجب بشجاعتك وحبك للعدل....ألیقافھ

ولكن على األقل .....انا اعرف انھ یملك الف طریقة فعالم النت مفتوح -
 .....اھاجمھ وال اتركھ یفعل ما یرید قلعلى األ....اؤخره

ع فعل شئ لك وانا یفھو لم ولن یستط.......ومالمھم اال تخافي منھ بعد الی -
 ....موجود

واشعر باألمان ....اشعر باألرتیاح ألني بحت لك بكل شئ.....شكرا لك عمر -
 الرجال مثلك قلیلون بھذا الزمان.....ألنك تقوم بحمایتي

ولكني ...في یوم من األیام كنت شاب اسوء منھ الف مرة....صدقیني یا حبیبة -
یجب ان تظلي كما .....لیس ھناك من ھم بصفاءك....درسيتعلمت 

 .....فأتمنى ان یغفر لي هللا في یوم من األیام ما كنت علیھ....اما أنا....انتِ 
ال ارى فیك سوى شاب في منتھى الشھامة وعلى ....لما تقول ھذا الكالم -

 ....ال ارى فیك شیئا سیئا بالمرة......خلق
انا .....ن السواد وال تحسین بھ إال اذا لدغتي منھھذا ألن قلبك ابیض وال تری -

كنت شاب مستھتر بكل معنى ......كنت ابشع مما تتخیلي صدقیني
لكني ....وكم اخطأت وكم تالعبت بقلوبھن....عرفت االف الفتیات.....الكلمة
لذلك ....ولن اعود للصورة التي كنت علیھا ابدا.....توبة نصوحة.....توبت

انا فقط اخاف من ..ول تعویض ما فعلتھ من سوءبمساعدتي لك احا
اخاف ان اشعر اني مھما فعلت ...ان من شب على شئ شاب علیھ....جملة

لم اعد قادر على ...ولن اكذب علیك فأنا اضعف في احیان كثیرة.....لن اتغیر
 ....مھاجمھ نفسي

رى انا ا.....وعفى هللا عما سلف...عمر ان شاب رائع....ال تقل ھذا الكالم -
 ....واكید ستكون قادر على اي شئ...فیك شابا قویا



لوال ایمانك .....انتِ ال تعلمین كم تعنین لي...شكرا لك حبیبة -
 ....تماسكت.....ماكنت....بي

لن انسى وقوفك لجانبي وحمایتك ...صدقني.....وسأظل ھكذا معك دوما -
 ...لي

حتى لو ....انا ھنا معك وسأظل معك مدى الحیاة.....لیس من عماد فقط -
 ھھھھھھھھھھھھ.....زعلك زوجك المستقبلي سآتي ألبرحھ ضربا

 ھھھھھھھھھھ....حسنا سأنبھھ مستقبال....یا إلھي....ھھھھھھھھھھھھھھھھ -

  

 

وحین كنت ......كنت احیان كثیرة احادثھ عن عماد....ھكذا كان عمر بالنسبة لي
كالم الخارج الذي كنا واتذكر ال....كنت اسرح في ذكریاتي مع عماد.....اغلق معھ

كنت اشعر بذنب ال یمكن ان ....كنت اشعر بالمرارة والقبح....نقولھ سویا
بحكم اني ....كیف سمحت لنفسي ان افعل ھذا مع رجل ال یستحق.......یوصف

واھین ....كیف ضمنت انھ سیكون لي حتى اكون جریئة معھ بھذا الشكل......احبھ
وھا قد عرفت اننا لن ....فت انھ اكبر كاذبھا قد عر.....نفسي وارخص من نفسي

مؤلفة الروایة .......انا بحاجة ان اعود عما وصلت الیھ......نكون لبعضنا ابدا
بحاجة ان اسامح نفسي على ما ..............یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

كأني احببت ....لم یفرحني كما كنت اظن بل افسدني..عماد افسدني.....حصل
رجل مثل عماد ال یستحق مثل ھذا ......فأخذني معھ الى الھاویة......طاناشی

الرجل الحقیقي الصادق الذي یحافظ .....مثل ھذا الشوق الذي اشتاقھ لھ....الحب
رامي ذاك الذي معي في ....رجل ربما مثل......على قلبي ھو من یستحق

  .....لست ادري....في المنتدى.....او مثل عمر.....العمل

  

  

  

  

عن اعضاء المنتدى ....تجلب لي األخبار اوال بأول......عنود كانت تكلمني كل یوم
والتي تتعامل م )....ارق احساس(عن عضوة مغرورة جدا تسمى .....وعن ما یفعلوه

والتي یحبھا عضوان حتى ....وتحب ان توقع بین الناس.....الفتیات بفظاظة



وتضعھما امام بعضھما في مواجھة ...وھي تتالعب بھما في وقت واحد....اآلن
كانت تلك الفتاة تراسلني في .....وتجعلھما اضحوكة المنتدى....تافھة

یبدو ان ......لكني اشمئزیت منھا....وتحب الرد على مواضیعي....المناسبات
كیف اجتمع قلبان ......التالعب على النت ال یخص الرجال فقط بل النساء أیضا

ربما ألنھا تعرف كیف تلعب على كل ......لست ادري....على حب فتاة سیئة كھذة
فأخبرتني ...عنھا) صعبة المنال(كنت احدث ......دون ان تخسر احدھما.....الحبال

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....وحذرتھا منھا....استغربت كثیرا...انھا صدیقة لھا
ان عماد ما زال اخبرتني صعبة المنال ایضا .........او امرأة من زمن الحب

اخبرھا ......وانھ یبحث عن منتدى اخر....واخبرھا انھ سیترك المكان....یراسلھا
انھ معجب بھا جدا ویتمنى لو تترك المنتدى معھ ویذھبان سویا لیبدأا في مكان 

والمضحك انھ حین سالتھ عن سبب تركھ للمنتدى اخبرھا انھ كان یحب فتاة ....جدید
ناس اوقعوا بینھ وبینھا واخبروھا كذبا عنھ وھي في المنتدى وان بعض ال

اخبرتھا كل ......مازال یجري في دمھ الكذب والخداع.....ھذا العماد.....صدقت
اصبح ....وھذا ما فعلتھ....واخبرتھا ان تمتنع عن مراسلتھ....شئ عنھ من جدید

شعرت .....ھذا اقل عقاب یستحقھ......رجاال ونساءا....من الكل.....عماد محتقرا
فیبدو لي انھا ایضا .....صعبة المنال اني انقذتھا من فخ كانت على وشك الوقوع فیھ

كان واضح من ......حتى وان حاولت اخفاء ذلك.....احبتھ وكانت معجبة بھ للغایة
كنت ارى .....كنت انا ایضا انظر لصعبة المنال بشكل مختلف......آرائھا في شعره

كانت ستكون بدیلتي دون ....أخذ مكاني في قلب عمادانھا من كانت على وشك ان ت
لم اكن ارید ....ال ادري لما شعرت بالغیرة منھا.....فھي مناسبة للدور......شك

وحین كنت اقرأ رسائل عماد لھا التي كانت ترسل .....لعماد ان یحب غیري ابدا
ضع كنت اشعر بمدى محاوالتھ المستمیتة لیجعلھا تمیل لھ وتخ....نصحھا لي

وكم .....كم كنت بلھاء حین احببتھ......وكلما قست علیھ كلما تسمك بھا اكثر....لھ
ي ال یتقید بأ.....لحب ھذا امر عجیبحقا ان ا...انا مجنونة ألني مازلت اغار علیھ

ان احببت انسانا بصدق فال یمكنك التراجع في حبك لھ حتى لو ....شئ
  ......ان من طرفك فقطنسیان الحب الصادق صعب حتى لو ك....ذبحك

  

  

  

  



سألتني عنود ان كنت ارشح احدا لیكون مشرفا في نفس قسمي 
وكانت صدیقة ....كنت اشعر انھا جیدة.....فرشحت لھا صعبة المنال.....لیساعدني

فقد رقوھا وجعلوھا معي في نفس قسمي وكنت اول ....وھذا ما حصل فعال.....لي
وھذا ما اردتھ .....ت تبدو سعیدة للغایةكان......من یبارك لھا على ھذا األمر

اخبرتني عنود ان بدر ....وشعرت ان ھذا قد یقربنا من بعضنا كصدیقات.....لھا
المدیر قام بترقیة عدة اعضاء اخرین لیصبحوا مشرفین وبعض المشرفین لیصبحوا 

فقد كان یختار من یجاملھ ویتقرب .....كنت استغرب ااختیاراتھ....مراقبین
كما انھ .....قام باختیار العدید من األعضاء بدون اي سبب او اي تمیز فیھمو....منھ

واألسوء ان المشرفین .....لم یختار باألقدمیة بل اختار معظم المشرفین اعضاء جدد
وكأنھم فقدوا قیمتھم واحترام الكل .....القدامى اصبحوا یعاملون معاملة غریبة

مؤلفة الروایة  .....وما وقف علیھ المنتدىمع اننا كنا اساس ھذا المنتدى .....لھم
تم التخلي عن عدة مشرفین بحجة .........یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

بل تم تسویتھم .....ولم یسال احد عنھم....لم یذكر لھم تفانیھم....تقطع حضورھم
واالغرب ان جمیع المراقبین تم اختیارھم بناءا على .....بغیرھم واكثر

كان ....فإن كانوا یحملون جنسیة المدیر نفسھ یجعلھم من افراد ادارتھ....جنسیاتھم
ھذا اغرب ما حصل بل تم ترقیة بعض األعضاء من اعضاء عادیین إلى مراقبین 

كان ھذا أغرب .....وھناك مشرفین بقالھم سنوات دون ان یتم ترقیتھم.....مرة واحدة
حتى في المنتدیات ھناك ظلم .....یحصل شعرت بتفاھة ما......امر على األطالق

حتى في مؤسسات وھمیة ....ومحاباة واختیار للمناصب بناءا على اشیاء غیر عادلة
  .....امر اغرب من الغرابة....نفعل نحن البشر من الظلم ما ھو اسوء من الواقع

  

  

  

اصبحت اسھر على .....عاد والدي الى اشھر عملھ وسافر وتنفست انا الصعداء
اكلم آیة ....اكلم عمر وصدیقاتي.....ت برغم اني اذھب الى عملي في الصباحالن

فكنت اشعر ببعض ...احیانا ولكنھا دوما كانت تكلمني عن خطیبھا
استغربت ان احدى زمیالتي في عملي حكت لي عن خطوبة زمیلة اخرى .....األلم

بق ان خطبت واخبرتنا تلك الزمیلة المخطوبة انھ س.....لنا عن طریق األنترنت
فشعرت .....صدیقاتھا بنفس الطریقة وان جمیعھن عرفن خطابھن عن طریق النت

كنت احاول ان اكون في قمة ودي ....وحین كنت اذھب لعملي.....ببعض األمل
واتناسى خجلي قلیال ألتعامل مع رامي لعلھ یحل مشكلة قلبي 



من مي وتصرفاتھا تنبھني .....ولكني الحظت ان نرمین.....ویتزوجني....ویحبني
یعاملني  وحین شعرت ان رامي بدأ....البدایةفلقد كانت تمثل الود معي في ....معي

مؤلفة الروایة یاسمین  ....اصبحت تعادیني....بود مختلف عن معاملتھ لبقیة الزمالء
حتى انھا خاصمتني فجاة بدون سبب .........ثابت او امرأة من زمن الحب

لم ....ني وبینھا وحاولت ان افھم منھا سبب غضبھا عليوحین حدثتھا بی.....واضح
ثم شعرت انھا بدأت تنظر .....تستطع اخباري ولكني شعرت انھا خجلت من نفسھا

واألغرب انھا كانت تعامل رامي ....لنا نظرات غریبة انا ورامي كلما تحادثنا سویا
كنت .....فكان یبتعد عنھا اكثر ویتقرب مني اكثر....بحدة وتخاصمھ دون سبب

ولكني لم ....لم اكن ارید ان امني نفسي....اشعر احیانا ان نظراتھ لي ذات معنى
كنت اتمنى حقا لو انھ یفكر بي ....اصبحت اتقرب لھ....اتمكن من كبح جماح قلبي

وفي ....لم یكن ھناك في تصرفاتھ دلیل قاطع على اعجابھ.....ویعجب بي....كانثى
جملة واحدة كانت توخزني واستغرب كیف ...عادي نفس الوقت لم یكن ھناك تعامل

تأتي مناسبتھا بالكالم حین كان یقول لي انھ ال یستطیع الزواج في اي وقت قریب 
ن ھناك شیئا ما خاص بیننا وسري بذات كأ......ألنھ ال یملك اي امكانیات

د فلق....وھذا ماحصل فعال......نبھتني نرمین ان مي لن تسكت عن ھذا......الوقت
وقامت بفضحي مع ....تحدثت عني مع الجمیع واخبرتھم اني واقعة في ھوى رامي

وفجأة في الیوم التالي وجدت رامي نفسھ یعاملني ......كل زمالئي بالعمل
مؤلفة الروایة یاسمین  ......ویحاول ان یظھر انھ ال یتعامل معي بالمعنى....بجفاء

لدرجة اني كنت .....مما حدث كدت اجن.........ثابت او امرأة من زمن الحب
الحظت منافذ .....اجلس في عملي واحاول ان اشغل نفسي بالدخول على النت

ولم افھم ما ....الشات الغریبة في مواقع األغاني او بعض المنتدیات المنفتحة
فكل ما اعرفھ عن النت ان .....ولم افھم كیف یستعمل.....المقصود بمنفذ شات

وقررت ان ......رفون على بعض عن طریق المنتدیاتالشباب یتحدثون او یتع
رأیت رامي یمر من امامي وینظر لي نظرة ذات .....اجرب ھذا في البیت

ثم اقترب مني وقال لي ھاتفك ....فنظرت الیھ وثبت نظرتي......معنى
رددت ....كان رقما غریبا یتصل بي....فاستغربت اني لم اسمعھ......یرن
  :لكنھ ناداني باسمي.....ال یبدو لي غریبا....كان صوت شاب....علیھ

  

  

 ....كیف انتِ اآلن؟....مرحبا حبیبة -
 .....من حضرتك؟..انا بخیر -



لكني اعرفك .....ھھھھھھھھھھھھھ طبعا وكیف تعرفیني.....لم تعرفیني؟؟؟ -
 .....جیدا

 من معي؟ -
 .....انا احمد -
 ....احمد؟؟؟؟من احمد؟؟؟.....؟؟.احمد -
 ....ام انك نسیتي حبیب القلب بھذة السرعة.....سامياحمد عماد محمد  -

 

وكدت ....ھرولت خارجا.....ونظرت حولي فوجدت الجمیع یراقبني....تغیر لوني
  :اكملت حدیثي....اصاب باألغماء

  

  

 كیف وصلت لرقمي -
 ....اخذتھ من والدي.....سؤال ساذج -
 ...ماذا ترید؟....لما تفعل شیئا كھذا؟ -
 ...فعلى األقل نحن في نفس العمر؟....ب لك اكثر منھاال تعتقدین اني مناس -
 اتركني وشأني .....ھل جننت؟.....ماذا؟ -
انا .....لست بحاجة لقلب یحتویكي ویحبكأ.....مھال ال تكوني حامیة ھكذا -

واستطیع ان اضمن لك ان تنسي والدي في ثواني وانتِ ...موجود
 ....عرض مغري ألیس كذلك؟....ما قولك....معي؟

 ....ایاك ان تتصل بي مجددا....ال ارید ان احب احدا......الوقح ایھا -
سنقضي .....ثم لما انت غاضبة ھكذا....ال تحاولي األنكار......ولما ال افعل -

 ....ھیا ال تكوني عنیدة....وقتا ممتعا سویا
 !!.....بلغ البولیساذا اتصلت بي مجددا سأ -

  

 

شعرت اني ارید ان .....بشدة كنت ارتعش.....واغلقت الخط على صوت ضحكاتھ
ال اصدق ان ھذا ....ھذا المجنون القذر اعطى رقمي ألبنھ....انفجر باكیة واصرخ

ھل من الممكن ان یكون ھناك انسان مجرد من الرجولة واألخالق بھذا ....حصل
بل انھ اخذ .....ولیس ھذا فحسب.....كیف وقعت في ید رجل كھذا........الشكل؟



ال یستحق دمعة واحدة .....انھ ال یستحق....وحبي األول....مني قلبي األول
ال ارید ...بل انھ ابشع صفحة بحیاتي.....ال یستحق ان اعود لذكراه باي شئ.....مني

استأذنت من عملي .....طویھا وانما احراقھا وكانھا لم تكن في حیاتي من االساس
ي عندنا في البیت كان اخ....حبست نفسي بغرفتي وبكیت بمرارة....وعدت للبیت

انفصلت عن العالم الخارجي .....سلمت علیھ ھو وزوجتھ ودخلت.....یزور امي
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  ....فكرت ماذا یمكن ان افعل.....بغرفتي وظللت ابكي

احدث رجل .....ال یمكن ان اعیش في جحیم كھذا.........او امرأة من زمن الحب
انا اضعف .....الدفاع عن نفسي وصده والتخلص منھ مثل احمد وأرد علیھ واحاول

قمت ومسحت كل .....ظللت ابكي واسال ربي لما یفعل بي ھذا.....من ان اقف امامھ
ثم امسكت ھاتفي .......رسائل عماد وكل صوره وكل ما یخصھ على جھازي

صحیح اني مازلت احفظ رقمھ في ....اصة بھ ورقمھ ایضاخومسحت كل الرسائل ال
ثم جاء في ذھني مباشرة الدكتور .......ولكني مسحت كل ما یخصھ.....يذاكرت
طلبت فیھا ان ....ارسلت لھ رسالة باكیة....نھضت ودخلت على النت.....عمر

  :فقال لي.......فرد علي مباشرة وحاول تھدئتي.....یساعدني

  

  

 ...ھم انا ساتصرف معھ تحمليوال  ابحبیبة اسمعیني اعطني رقم ھذا الش -
 حقا ستتحدث معھ؟(...)....ھذا ھو.....حاضر ساعطیك رقمھ -
حتى لو صار لك اي .....خذي ھذا رقمي ایضا......نعم ال تقلقي -

لو حصلت (...) كلمیني من اي ھاتف لتستطیعي بسھولة الوصول الى ...شئ
 .....ال تخجلي مطلقا.....لك اي مشكلة

 .....ال داعي.....شكرا لك عمر -
اما ھذا ....فقط للطوارئ اجعلي رقمي معك....اي شئ انتِ لن تزعجیني او -

 .....الشاب فأتصرف معھ ال تشیلي اي ھم

  

 

وان ....وشعرت اني ما عدت وحیدة....فلقد توقفت عن البكاء كلیا......فرحت بھذا
لقد ظھر لي عمر من العدم .....شعرت بسعادة فائقة.....عمر موجود لكي یحمیني

ان ربنا كما یبتلي األنسان .....ي في الوقت المناسبلكي ینقذني ویقف الى جانب
ومنذ ذلك .....نمت من شدة األرھاق بمالبسي....امر رائع للغایة......یدبر



حین كلمت عمر في الیوم .....لم یتصل بي احمد ابن عماد مجددا نھائیا......الیوم
  :التالي قال لي

  

  

لو ....د الیوم فال تقلقيال ازعاج بع......صباح جمیل على امیرتنا الصغیرة -
فأعلمي انھ سیكون اخر یوم في .....اتصل بك ھذا المجرم مرة اخرى

 .....عمره
 ماذا حصل؟......ھل كلمتھ؟....معقول؟ -
ال تھتمي ماذا قلت لھ ....كلمتھ وتصرفت معھ ولن یزعجك مجددا ال تقلقي -

 .....المھم انھ خاف ولن یقترب منك مجددا ال ھو وال والده األحمق
 ....ال اعرف كیف اشكرك یا عمر!!....ال اصدق -
 وثقتك بي....اتمنى فقط رضا ربي.....ھذا واجبي.....ال تشكریني یا حبیبة -
 حد مثلك یا عمرانا ال اظن اني وثقت في حیاتي بأ -
ِ جدا من .....ھذا امر یسعدني یا صغیرتي - اتعرفین اني كنت اغار علیك

 ....عماد
 ....اذا؟لم)....وجھ خجول.....(معقول؟ -
لم یخلق ....انت مثل الماسة النادرة....ألنھ حصل على حبك وھو ال یستحق -

فأرجو ان تتریثي حین تعطین ....بعد الرجل الذي یستحق ان تحبیھ یا حبیبة
ولیس اي ....اختاري الشخص الذي ترتاحین لھ وتثقین بھ.....قلبك ألحد

 ...رجل یقول لك كلمة حلوة
 ....معك حق یا عمر -

  

  

  

فما إن اخرج من مشكلة حتى اقع في .....لم تكن تعطیني الدنیا اي ھدنة
منذ ....غریبة معي) صعبة المنال(فقد بدات االحظ ان تصرفات صدیقتي ....غیرھا

فلم یعد یھمھا سوى المنتدى .....اصبحت مشرفة یبدو لي انھا نسیت انھا صدیقتي
ولیقول الناس عنھا ...مھاواھل المنتدى وكیف تعمل وتسوي في القسم لیشتھر اس

استغربت جدا تقلبھا المفاجئ فقد كنت اظنھا فتاة ھادئة وطیبة ....ویحكون



اصبح كل ھمھا المنتدى ومظھرھا ......ولكني وجدتھا على العكس تماما.....ومتدینة
حدودھا كثیرا وتتصرف اصبحت تتعدى .....كمشرفة قبل ان تكون عضوة وانسانة

ومع اننا صدیقات ...مع اني اقدم منھا بكثیر....جودةني لست موفي القسم وكأ
مؤلفة  ...لتمس لھا العذر احیانالكني بقیت أ....ان امرا غیر طبیعيك.....مقربات

واحیان اخرى اتغاضى عما .........الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
تملقھا الواضح و....ومحاباتھ لھ....الحظت ایضا التصاقھا بالمدیر بدر.....تفعل

حتى انھا نزلت موضوع تطالب فیھ ......وصداقتھا المغرضة الفراد األدارة.....لھ
وبأنھا قادمة ....بحذف اسماء المشرفین القدامى الذین لم یعودوا یظھرون في المنتدى

استغربت ان تقول ھذا الكالم فقد كنت اظنھا انسانة ...لتغیر من حال القسم النائم
ولكنھا ادعت ان القسم في رئاستي نائم ومحتاج لتغییر كامل ....یرمسالمة تحب الخ

لم تعمل اي حساب ....وكأنھا جاءت لتنقذ السفینة من الغرق بفعل رؤسائھا المتخلفین
اصبحت اوجھ لھا النقد .....لصداقتنا وال احترام لي ولوجودي وال ألي مشرف قدیم

بل ظلت ممعنة في ....نقد ولم تسر بھلكنھا لم تتقبل ال....شیئا فشیئا على تصرفاتھا
حملة التغییر كمسمى وھمي ومسماھا األصلي حملة اظھار اسمھا بأي 

وافقد ثقتي بھا ....وخفت ان افقدھا كصدیقة....استغربت ھذة النوعیة.....شكل
وایماني بانھا كانت انسانة محترمة ومتدینة والواقع انھا ال تعرف شیئا عن 

  ......الدین

  

  

طلب الي رامي ان .....ففي یوم من األیام.....عملي لم اسلم من المشاكل حتى  في
كان یحدثني في بعض األخطاء التي في عملي وینصحني .....آتي معھ الى المكتب
ولكنھ ایضا یعاملني بشكل ....كان في منتھى الذوق معي....في كیفیة تصحیحھا

جلسنا في المكتب ....ام ال بشكل عائم ال تعرف فیھ ما اذا كان مھتم بك.....غریب
وخرجت ...وبعد قلیل نادتني مي.....فرأتنا مي....دقیقة ثم خرجنا سویا ٤٥حوالي 

  :وقالت لي....بي خارج الشركة

  

  

  

 ...حبیبة ایمكن ان اسألك سؤال؟ -



 .....اه طبعا حبیبتي اسالیني كما تحبین -
 ....ھل تحبین رامي؟ -
 ....عفوا ماذا تقولین؟............. -
ِ انك تحبین رامي - فأنا اسالك ھل بینكما .....وان بینكما شئ...واضح جدا علیك

 ....قصة حب او عالقة؟

 

ھل تتجرأ ان .....نق وغضب شدیدشعرت بح....عضضت على شفتي السفلى
  ...لالبد وان احرق دمھا...بل وتتھمني في سمعتي ایضا....لني سؤال كھذاتسأ

  

انت تضعین رامي فوق ....رامي لھذا الحد لما یھمك امر....لین یا ميلما تسأ -
ِ انت من .....رأسك في كل مكان تذھبین الیھ وفي اي شئ یخصھ الواقع انك

 .....تحبینھ
 ....انتما متحابان.....كیف تقولین ھذا الكالم.....ماذا؟ -
اذا ھل انتما .....ھو مجرد زمیل وانا مجرد زمیلة لھ...لیس بیننا شئ -

 ...؟.ى عالقة مع بعضھل انتما عل...متحابان؟
كیف تقولین مثل ھذا ...كیف تتھمیني اتھام كھذا.......ال طبعا یا حبیبة -

 .....الكالم
 .....لست انت من اتھمني ھذا األتھام منذ ثانیةأ....امرك عجیب یا مي -
نبھك ان الجمیع یشعر انكما مھتمان ببعضكما ویشعر ان انا فقط احاول ان أ -

انبھك ان تتعاملي معھ بحذر حتى ال تفھمي بشكل  واحاول ان......بینكما شئ
 ......خاطئ

ال تتكلمي عنھ كثیرا ......واوجھ لك نفس النصیحة...شكرا لنصیحتك -
وتتدخلي في كل اموره وكل ما یخصھ ومن یتعامل معھ حتى ال یظن احد 

 ....انك تغارین علیھ
حملین روحا ھھھھھھھھھھھھھھھھ انك حقا ت...ال یمكن ان اغار علیھ....انا؟ -

 .....نكتتك ظریفة......مرحة
وھذا واقع لك ان تقبلیھ وتتعلمي منھ او ......انا ال امزح على فكرة -

 ....عن اذنك....ترفضیھ

  

 



كیف وصلت الوقاحة بھذة الفتاة ان .....ذھبت الى البیت وانا اشعر بغضب عارم
وھل ....مع رامي؟انا على عالقة .....تقول لي ھذا وتسمح لنفسھا وھي ال  تعرفني

وھل فعلت اي شئ اصال ....ي شاب حتى اتھم بجرأة ھكذا؟على عالقة بأ كنت یوما
ال احد ....حتى ان عالقتي بعماد كانت في اطار وھمي سري....لوف؟خارج المأ

ولو كنت قابلتھ في الواقع لما تمكنت من الحدیث المباشر معھ كما  ....یعرفھا عني
مؤلفة الروایة  ....شعرت بالحنق ودخلت على النت......ابدااحادثھ على النت 

 من لم یكن عمر موجودا وال احد.........یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
فتحت احدى مواقع ......فقلت ان ادخل على منافذ الشات ألفھم ماھذا...صدیقاتي
كان اسما سخیفا .....فدخلت باسم فتاة طیبة....ووجدت منفذ الشات فیھا...األغاني

وجدت اسماء العدید من الشباب .....لي نافذة اخرى تفتح....ولكني كنت اجرب
وھناك .....منھا ملون ومنھا غیر ملون....اسماء غریبة جدا ومضحكة.....والبنات

الشباب یكلم  البنات .....لغرابةیقولون كالم اغرب من ا......صورة لكل واحد
الشباب  الفتیات جدا جریئات یحادثن.....قابة او اي شئبدون ر الكلیكلم  الكل......

ثم وجدت جملة مكتوبة ولكن بلون ....نھن شباب مثلھم او الشباب كصدیقاتھنوكأ
اصفر مكتوب علیھا اضغط مرتین فضغطت فاذا ھي شاشة منفصلة خاصة بیني 

یدق شعرت بقلبي ...) ممكن نتعرف...ھاااااااااي(ظل یقول لي ....وبین ذلك الشاب
ریب جدا لست ادري كیف شعرت بشعور غ...اغلقت ھذة النافذة....بشدة

فیأتي لي .....ألشرب ویسكي كما في األفالم الغربیة....ني دخلت حانةوكأ....اصفھ
كنت اشعر باصابعي ترتعش حتى جاء الدكتور .......شاب ویطلب ان یتعرف علي

  :فقلت لھ....وارسل لي انھ یرید محادثتي في موضوع مھم....عمر

 ....تفضل یا عمر ماذا ترید ان تقول؟ -
 ...ھل تشعرین اني رجل سئ؟...لي كرجلكیف تنظرین إ.....حبیبة -
 ...بالعكس انت رجل في منتھى الشھامة...ماذا؟ -
ھل تشعرین اني ال اصلح ان اتغیر عما كنت علیھ من شاب صایع بتاع بنات  -

 ....الى شاب محترم یھب قلبھ ألنسانة واحدة فقط
انا لم ارى .....بالطبع یمكنك التغیر وقد تغیرت فعال واصبحت شخص اخر -

 .....منك سوى الشاب ذو القلب الطیب المخلص
 ....اتمنى ان تقولي ھذا ألنك مقتنعة بھ ولیس النك تجاملیني -
وال اعرف كیف ارد .....بالعكس ان عزیز علي جدا...ولما اجاملك یا عمر -

 ...یرا وساعدتني كثیراجمائلك فقد وقفت الى جانبي كث
 ....قد ال تعرفین اني اشتركت في ھذا المنتدى اصال ألجلك -
 ...ماذا تقول؟..... -



وحین كنت ...كنت اتابع المنتدى كقارئ قبل انا اشارك بھ...اجل یا حبیبة -
اشتركت ألني .....وكأني اقرأك....اقرأ مواضیعك كنت احس وكأني اعرفك

ولو تالحظین بمجرد اشتراكي ....تكونینومعرفة من ...اردت التقرب منك
 ...كنت ارد على مواضیعك انت بل اني رددت على معظم مواضیعك

 .....نعم اذكر -
من ....فأنت فعال...شعرت اني كنت محق في احساسي...كل ما تقربت منك -

تدرك ...مخلصة...طیبة القلب....انسانة صافیة......كنت ابحث عنھا یا حبیبة
وحین تحب تحب بكل ....بحث عن انسان صادقت....ما معنى الحب

اشعر ان روحك تحادث روحي دون ان .....جوارحھا وتعطي بال حساب
 ...اني حقا احبك.....نتحدث بشفاھنا

 ....تحبني انا؟....؟؟؟...تحبني؟......... -
واعرف ....اعرف انك للتو خارجة من عالقة بشعة.....انت وال احد سواك -

لكني احببتك واألمر لیس .....وادرك انك محقة....انك ماعدتي تثقین باحد
 .....نحن خلقنا لبعضنا یا حبیبة......بیدي

ولكني ایضا ....عمر ذلك الشاب الذي تمنیت لنفسي حبیب مثلھ....عمر یحبني
ام انقذ نفسي من .....ھل اسیر في ھذا الطریق؟.....ھل....اعرفھ من على النت

 ....؟.البدایة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  عاشرالفصل ال

 

  

 .....وانا ایضا احبك یا عمر -

 ......حقا یا حبیبة؟ -

اریدك ان تكون معي دوما تھتم بي .....واریدك ان تكون حبیبي....اجل احبك -
 .....تقلق علي وتحمیني......تعطیني من حبك وحنانك.....واھتم بك

ان ھذا .....ستكونین اسعد انسانة معي وسترین.....سافعل كل ھذا واكثر -
 ....اسعد یوم في عمرنا یا حبیبة

 ....اجل انھ كذلك -

  

  

لقد قلت كلمة احبك بدون ان احسھا .....لم افھم ما حصل......حین جلست مع نفسي
لمجرد اني بحاجة لبدیل یحل محل عماد ویسد تلك الفجوة البشعة ......اطالقا

نفس الخطا فھا انا اكرر .......ادري حقا لما سرت في ھذا الطریق لم....بروحي
فمن انا .....النت صار مكتوبا علي.....ولكن حقا لم یكن بیدي حیلة....مرة اخرى

وھو منذ ....و جاء لي عمر وقال انھ یحبني.......انا ال احد.....في حیاتي الواقعیة
لعلھ ....لكنھ تاب علیھ....ان لدیھ ماضي مخزي صحیح......عرفتھ مھتم بي جدا

لم .....ماذا سأخسر اكثر مما خسرت...حتى لو لم یكن.....یكون تعویضا عن عماد
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت .....قلبي اصیب بتبلد غریب....یعد ھناك شئ یفرق معي
كیف اتعلق بھ ان كنت ال ....لكن ماذا لو تعلقت بھ؟.........او امرأة من زمن الحب

تاجة لرجل یقول لي حم.....ولكني محتاجة للحب....نعم حقا انا ال احبھ.....احبھ
ببساطة ألني غیر .....مثل ماكان عماد یفعل...ل عني ویراسلنيكالم الحب ویسأ

ارید للحب ان یكون طاقتي في حیاتي التي تشبھ ....قادرة على العیش بدون كل ھذا
فشال ذریعا فھذا ال یعني ان النت  لتان كنت احببت على النت وفش.......الصحراء
البد من ...ولیس كل رجال النت ھكذا اكید.....الذي كان حثالةعماد ھو ....كلھ سئ

البد من وجود امثالي على ....وجود رجل جید یبحث عن فتاة تسكن قلبھ مثلي تماما



حتى ان لدي زمیالت بالعمل مخطوبات عن طریق النت وھذا یدعم .....النت
  ......عمر نفسھ ومن یدري لعلھ...البد وان یأتي لي حظ كھذا یوم ما.......نظریتي

  

  

  

دوما البدایات ھي اجمل ما في .....كنت متشوقة لبدایة حبي مع عمر
والتسابق مع .....التفكیر في ذلك الحبیب الغامض الذي احتل فؤادنا.....الحب

الرغبة في محادثتھ ....الساعات لمعرفة المزید عنھ في اقصر وقت ممكن
ربما ألنھ كان حبي ....ر خاصوكان ذا سح.....عشت كل ھذا مع عماد....دوما

كنت اشعر اني اضحك ....لسحر مع عمراولكن ھذة المرة لم یكن نفس .....األول
حاولت ....احاول احیاء مشاعر لیست لعمر....احاول ان انسى....على ذاتي لیس إال

لم یكن یھمني ان .....لمي ولو قلیالاو ان اخمد جحیم أ....ن انسى عمادبحبي الجدید ا
ببساطة ألني في اعماقي لم اكن اثق بھ مئة .....تغل قلب عمر او الكنت اس

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....كلما حكى لي عن ما فعلھ في ماضیھ.....بالمئة
او .....كنت اشعر اني انا نفسي ایضا لھ كمخدر لینسى.........امرأة من زمن الحب

نب واألختیار الصحیح من البدایة كمحاولة لمصالحة اذات والتخلص من الشعور بالذ
اول شرط اشترطھ علیھ ان یكتب لي .....لم ادري حقا ولم اھتم.....بالنسبة لھ

كان ......كل یوم ویحكي لي عن نفسھ لنتعرف على بعض بشكل افضل.....رسائل
كان ....وكانت مسالة الرسائل ھذة اصعب مافي األمر...عمر شخصیة مختلفة تماما

قصیرة وجافة مقارنة ....وكانت رسائلھ مختلفة كلیا...شر مرات الیكتب لي مرة وع
فتى مثل .....فكان خبیرا بأمور الحب......عماد كان یكبرني بجیل.....برسائل عماد

كان .....حتى لو كان زیر نساء....عمر لن یكون بنفس خبرتھ وكالمھ المعسول
كثیرا حین ال یكتب لي  كنت اشعر بالمضایقة.....عمر بالنسبة لعماد مبتدئا جدا

رسائل فقد ظننت اني انقذت نفسي من الم الوحدة وسأعود ألسبح في بحر من الحب 
وانسى كل العالم واغشي عیني عن ھذا العالم الموحش لكن ھذا لم یحدث مع 

او ربما ألني لم استطع .....بیني وبینھ...دوما كان ھناك شئ ینغص علي.....عمر
ولم استطع ابدا ان اداري طعم المرارة بحلقي ......عا كلیااألسترخاء في عالقتنا م

  ......من الحیاة كلھا

  



التي كانت قد راسلتني ) لولیتا(وجدت احدى العضوات اسمھا ......ذات یوم
ووجدت انھا قامت .....ربت قلیالفاستغ....!!الستفسار ما قد تم شطبھا من المنتدى

مواضیع النقاش الخاصة بالعرب او بكرة ھانة العدید من األعضاء في بعض بإ
وكنت االحظ ان .......كانت تبدو لي حادة جدا وقویة بالنسبة لكونھا فتاة.....القدم

لیسكت الصوت .....عمر دوما یأتي بعد ردھا لیكتب ردا في منتھى العقل والحكمة
جرات ویدعو الجمیع لھدنة مع التفكیر العقالني بعیدا عن المشا....العالي للحروف

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....كان ھذا یعجبني في عمر جدا.....الشخصیة
قال لي لي انھ ....حین حدثت عمر عن ھذا الموضوع.........امرأة من زمن الحب

وكان یمثل دور تلك ......اخبرني انھ ھو نفسھ تلك العضوة....سیطلعني على سر
 ......!!ن یتعرض اسمھ ألي كراھیةدون ا....لیشتم بھا من یرید.....العضوة

كنت ذكیة ...صدمت ولكني لم احاول ان اظھر صدمتي حتى یعترف بكل شئ.....
  :قلت لھ.....ھذة المرة بل ربما كانت المرة الوحیدة التي خلعت فیھا سذاجتي لثوان

 كیف وصلتك ھذة الفكرة.....كم انت ذكي یا عمر -
ا اصال مشارك في ھذا المنتدى بعدة ان.....انتِ ال تعلمین شیئا یا محبوبتي -

اساسا انا لدي ما یزید عن العشرین ....ایمیالت وعدة شخصیات
واحاول ان اعرف ماذا یقول .....اشارك بھم بشخصیات مختلفة....ایمیل

ماذا یفعل الذین اعرفھم بدون ان اكون ....الناس عني من خلف ظھري
انا .....یف یفكر الناساحاول ان اعرف ك.....ھل یخونوني ام ال...معھم

اصال ممثل بارع اعرف جیدا كیف البس األقنعة بمنتھى السھولة ھل كنت 
 .....تظنین ولو للحظة اني تلك الفتاة؟

المواضیع وتقوم باھانة من تكرھھ  یعني انت كنت تدخل كل ھذة.....ال ابدا -
 .....باألصل ولكن باسم اخر حتى ال یعرفك

اما اذكى ما فعلتھ على األطالق ھو ......ھذا اجل على فكرة كثیرون یفعلون -
ان استغل انوثة ھذة العضوة الوھمیة لولیتا في األیقاع برجال المنتدى 
ومعرفة من فیھم الرجل المحترم ومن فیھم الذئب الذي یبحث عن 

 .......فریسة
 ...ماذا فعلت تحدیدا.....ماذا تعني؟ -
قد كنت اتقرب بشكل غیر ل.....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ لن تصدقي یا حبیبة -

فكان الرجال یرتمون تحت .....مباشر من كل عضو ارید ان اعرف نیتھ
العشرات منھم طلبوا ایمیلھا من اول .....اقدام لولیتا ودلعھا ومیاصتھا

حتى اني بحثت في جوجل عن ....وقد اعطیتھم ایمیال فعال....الرسائل
ومع .....لى األطالقواخترت صورة فتاة غیر جمیلة ع....صورة اي فتاة



كلھم ....كلھم طلبوا ارقام ھاتفھا.....ذلك كلھم بال استثناء اثنوا على جمالھا
او یسألوھا حتى عن .....اعترفوا لھا بالحب والھیام بدون حتى ان یعرفوھا

كنت اظن اني ....ھؤالء الرجال غیر عادیین......امر مضحك جدا.....سنھا
ین یا حبیبة رجال اشرف مني لكن اتر....األسوء على األطالق

كلھم اسوء مني كلھم ذئاب ال یفكرون غیر فتاة یلعبون مع قلبھا .....اآلن؟
المھم لكل انسان ان یعیش في ....ال یھم من ھي وكیف ھي....وفقط
 ........الوھم

 ....الفتاة حتى اآلن كھل مازلت تراسلھم على أنك تل -
قاوم یبدر ویبدو انھ اآلخر لم لت مدیر المنتدى اجل بل لن تصدقي لقد راس -

اظھرت لھ ندمي على فعلت .....فھو یتقرب لھا شیئا فشیئا.....اغراء لولیتا
اآلن سأخبرك اسماء األعضاء .....فقرر اعادة اسمي كلولیتا للموقع وسترین

الرجال الذین یمثلون النزاھة والعقل بینما لدي رسائلھم التي یتوسلون فیھا 
وایضا ....وحتى فالن....وفالن....انھم فالن....لیتاكلمة حب رقیقة من لو

 ...عالن اتعرفینھ؟
 ...اتعني ذلك الذي یھاجم النساء دوما ویقول انھ لن یحب مطلقا؟ -
وسأعطیكي نسخة من رسائلھ التي ارسلھا ...لن تصدقي كم توسل للولیتا -

 ......لھا
 ......صاحب المواضیع األسالمیة؟.....وفالن ایضا؟ -
ماھذا التناقض الذي ھو ....انا نفسي استغربت في البدایة...اجل اجل -

یرسل رسالة ملیئة بالھیام للولیتا وبعدھا بدقائق اقرأ لھ مشاركة فیھا ....فیھ
 ....على من یضحك على نفسھ؟....منتھى التدین ومنتھى العقل والرزانة

 ......یا الھي حتى فالن ال اصدق -
لو ...نت واثق من انھ سیقع في لولیتاھذا ك.....كذلك فالن.....ال انتظري -

تالحظین اقرأي كل مشاركاتھ ستجدین أنھ ال یرد إال على مواضیع 
لو كانت الكاتبة فتاة لرد على الموضوع وشكر فیھا وفي ....الفتیات

اما ردوده على مواضیع .....موضوعھا واعتبرھا فلتة من فلتات الزمان
یحاول فیھا انتقاد اسلوب الكاتب من مشاركاتھ ودوما % ١الرجال فھي تمثل 
ن مصمم على أن یأخذ رقم لولیتا بأي اھذا بالذات ك......او فكرة موضوعھ

لدرجة انھ طلب ان اسمع صوتھ على المایك ولو لثانیة ألتأكد بنفسي ....ثمن
ھھھھھھھھھھھھھھھ كم كانت لیلة ممتعة .....كلولیتا انھ یبكي اسفا وشوقا

 ......بالنسبة لي

  



اعضاء المنتدى الذین كنت .... كل شئ صار مقرفا فجأة....برغبة في التقیؤ شعرت
كلھم ال یتخیرون عن عماد ....واؤمن برجولتھم وعقولھم....احترمھم كرجال

ال یلبث ان یجد طریقا اخر حتى یسیر .....حتى المدیر بدر الذي یحب عنود....بشئ
مرة قادر على ان یخون االف  ي یخونذوال.....األمر متبادل اذا....فیھ ویخونھا

یبدو اني انا .....المرات فلقد خان زوجتھ مع عنود فلما ال یخون عنود ھي األخرى
وانا ....الملیئ بالناس القذرین....نعم لقد ولدت خطأ في ھذا العالم المقرف....الخطأ

انظر یا قلبي اي انسان ھو عمر .....التي كنت اشعر باألسى ألني استغل حب عمر
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....یستمتع بالتمثیل على األخرین وایقاعھم.....اھذ

یمثل دور فتاة بھذا .....اھو مجنون ام مخنث ام ماذا.........امرأة من زمن الحب
وكأنھ مریض .....كیف یفعل ھذا بل ویفخر....األتقان لیوقع كل ھؤالء الناس؟

  :وجدت نفسي اكتب لھ.....ھشیطان یرید ان یثبت ان الكل اسوء من

 .....لم اتخیل انك جبان ھكذا یا عمر -
لما ....ھھھھھھھھھھھھھھ انا ابعد ما یكون عن الجبن....جبان؟....ماذا؟ -

 ....تقولین ھذا؟
ان كنت شجاعا كما تقول فلما لم توجھ النقد او االھانة التي كنت تعنیھا  -

ھذا .....لما لم تھاجم باسمكو...لما استعملتھا....للشخص الذي ھاجمتھ كلولیتا
لو كنت ال تخاف لوم احد لكنت قلت كل ما ترید لكل من ترید .....ألنك جبان

 ....في وجھھ ولیس بطریقة ملتویة كھذة
امام .....واخباره بحقیقتھ في وجھھ....انا اردت فقط فضح كل منھم -

ا افعلھ اترین ان م.....ولكن لیعرف حقیقة نفسھ...بدون ان یكرھني....الجمیع
 ......منتھى العقل

ھذا یعني انك معتاد ....كیف سولت لك نفسك لتكون سعیدا بتمثیل دور فتاة -
وماذا یعرفني لو لم تكن تخدعني انا األخرى او تمثل .....على الخداع

 ......علي
انا ابوح لك بكل شئ لتعرفي كل .....لو كنت سافعل لما بحت لك بكل ھذا -

ِ انت فقط...في حقیقتيلتعر...ھذا عني یا حبیبتي كم ......وجھي الحقیقي معك
 .....احبك

  

  

 



فقد كنت محقة كنت واثقة انھ سیحاول ان .....اي وحش ھذا الذي وقعت بین یدیھ
فلقد ارسل لي شاب اضافة من ایمیل اخر واخبرني ......یمارس االعیب تمثیلھ علي
الى حد ما انھ شخص  كنت اشعر....وانھ وانھ وانھ....انھ واقع في حبي منذ زمن

وحین اخبرني انھ حصل علیھ من آیة ....یخدعني وإال كیف حصل على ایمیلي
فآیة ال یمكن ان تفعل ھذا وال بد ان ھذا ھو نفسھ عمر ألنھ الوحید ....اكتشفت كذبتھ

لكن ما فاجأني ...شعرت بأن األمر في منتھى السخافة.......الذي حكیت لھ عن آیة
ة على التمثیل وانتحال شخصیة عكس شخصیتھ ھو قدرة عمر المذھل

واتقانھا لدرجة اني مرات عدیدة كنت احادث نفسي انھ ال یمكن ان یكون .....كلیا
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ......بل انھ لیمعن خداعي....ھو نفسھ عمر

لمني بھ دخل باسم عمر وكلمني كعمر بنفس الوقت االذي كان یك.........زمن الحب
لوال اني ألنھي اللعبة سریعا اخبرتھ انھ كاذب ....وقتھا كدت اصدق......ذلك الشاب

وكلمني كعمر وقال لي انھ سعید ألني لم ...فأغلق ایمیل الشاب....وكشفت اوراقھ
لیس .......شعرت بأن عمر ھذا مجنون حقا....اخونھ مع ذلك الشاب وانھ بدا یثق بي

واألكثر ......بمرض الشك بأن الجمیع من حولھ یخونھ لو مصاب.....طبیعیا ربما
امعقول وجود ھؤالء الناس ......مرضا انھ یأخذ كل ھذا التمثیل على انھ امر ممتع

ماھو الممتع في ان تتحدث مع شخص ....لماذا یفعلون ھذا....لماذا.....على النت؟
  ......لست ادري....وانت تمثل علیھ شخصیة اخرى

  

  

  

ظننت انھا ترید ....فوجدت مدیرة القسم تنادیني لمكتبھا......ذات صباحذھبت لعملي 
فقد كنت قلیلة ....اعطائي عمال جدیدا او ترید ان توجھ لي نقدا ما عن عملي

فأنا اجلس في عملي وفي ....األھتمام االیام الماضیة جراء ما یحصل لي في النت
وجدت المدیرة تسالني سؤال .....حیاتي الواقعیة افكر بكل ما یحدث لي على النت

اصابتني الصدمة .....غریبا للغایة حین سألتني ان كنت احب رامي زمیلنا بالعمل
قد جاءت لھا ....فاستمرت المدیرة بكالمھا وقالت لي ان زمیلتي مي....بالخرس

باكیة لتخبرھا اني اتھمھا بحبھا لرامي واني ھكذا اسیئ لسمعتھا في المكان وانھا لم 
واضافت ...ن النوم لیالي طویلة لدرجة انھا تشعر بالخزي كلما ذھبت للعملتتمكن م

بعض األضافات الرائعة لھذا الموقف انھا كانت صدیقة مثالیة لي فلما افعل بھا كل 
مؤلفة الروایة یاسمین  ....او مرتبھا ال اذكر.....ھذا ربما ألني اغار من منصبھا

ختتمت المدیرة كالمھا بأن ھذا مكان محترم وا.........ثابت او امرأة من زمن الحب



ال ترید فیھ اي ھرج ومرج واي عالقات غیر شرعیة وكالم فارغ وحب 
بل انھا نصحتني ان رامي لن یفكر مطلقا بالزواج بي ألنھ ال یملك ....وغیره

األمكانیات من األساس فأنا ال اناسبھ ولست ادري من اي ناحیة وضعت ھذا الحكم 
جننت حین .........لي ان احترم ذاتي واتوقف عن ھذة األشیاءوقالت لي ان ع

نسیت الخجل والھدوء ......وجدت نفسي اتحول ألنسانة اخرى.....سمعت ھذا
صرخت في وجھ ....سئمت نفسي وضعفي....والصوت الذي ال یكاد یسمع

وھي ....وانھا ھي من فعلت بي كل ھذا....وقلت لھا ان ھذا ظلم فادح....المدیرة
بل وكیف تتجرأ لتذھب وتحكي للمدیرة عن شئ .....تي اتھمتني ولیس اناال

وجدت نفسي اصرخ في وجھ المدیرة وھي تصرخ بوجھي وتتھمني بقلة ....كھذا
األدب وعدم احترامھا كمدیرة ولكني كنت اشعر اني انفجرت كالبركان ولم یعد 

ذھبت رأسا ....اخرجت وسط كالم المدیرة من غرفتھ....ھناك ما یمكن ان یوقفني
ي بھا تلفنادیتھا ألخ....نظر لي كل الموظفین بنظرة ذات معنى....لمكتب مي

اخرجت ناحیتھا كل ما بداخلي ....وصرخت بكل مافي...اخذتھا خارجا....خارجا
احادثھا بكل حدة وقبح ....لدرجة انھا لم تصدق انھا نفسھا انا الھادئة المستكینة

تركتھا في صدمتھا دون ان .....لم اتخیل ان اقولھا اقول كالما والفاظا...ووحشیة
ثم ....كنت كالثور الھائج....ذھبت للحمام....تتمكن من فتح فمھا لتدافع عن نفسھا

وحتى .....وتذكرت كل تصرفات الموظفین معي في االیام الماضیة...فكرت قلیال
لقد ....لكلبل انھا اخبرت ا....انھا لم تكتفي باخبار المدیرة....تصرفات رامي

مؤلفة  ....خرجت من الحمام وذھبت للمدیرة راسا.....فضحتني تلك المجرمة
دخلت غرفتھا دون ان اطرق .........الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

لكني قلت لھا اني ...فصرخت بوجھي تدلي بوقاحتي....الباب ودون اي استئذان
كان في .....مال قد انزاح من على قلبيوعدت لبیتي وانا اشعر ان ح.....استقیل

لن ......ولم یكن ھذا العمل عملي او حتى مناسب لي......حیاتي ما یكفیني من الم
وما ھو ...ومن ھي ذاتي التي سأحققھا.....احقق بھ ذاتي من األصل

ال شئ سوى تضییع بعض ساعات .....ماذا سأستفید بوظیفة ومال.....طموحي
تحقیق ذاتي بحب رجل لي وزواجھ مني .......افائدة عملھیومي في شئ ال اعرف م

اما العمل فال یعنیني ....ھذا ھو ذاتي....وانجابي ألطفالي ألحبھم وارعاھم ویحبوني
عدت الى البیت واخبرت والدتي ......حتى انھا لم تكن وظیفة ذات قیمة......في شئ

ولم تسالني عن سبب .....فانتقدتني.....ولن اعود لھ مجددا....اني تركت العمل
كان كالمھا دوما یزعجني ویحرق ......تركي العمل بل قالت اني مدللة وكسولة

منذ ....وكانوا یشھدون بذكائي.....فلقد كنت دوما متفوقة في دراستي.....قلبي
وانا في نظرھم مجرد .....ولم اجد وظیفة.....تخرجت ودخلت معترك الحیاة بضعف

واصبحت في نظرھم ...نسوا من كنت.... تسعى ألي شئال....فتاة ال مستقبل لھا



وكأن حیاتي مجرد مسرحیة یجب ان تسیر كما كتبوا ....شئ یمتعضون بسببھ
وقد تزوجت جمیع ....وكأنھم ال یرون في عیني حسرتي على نفسي.....قصتھا

ذھب ....لم یطرق بابنا خاطب واحد.....وانا كما انا....وخطبن البقیة.....صدیقاتي
لكن لم یسبق ان اخبرھم احد انھ یرید .....لي فقط مع اخواي لیخطبوا بنات الناساھ

لدرجة اني اشعر احیانا انھم نسیوا ان لدیھم ابنة في سن .....الزواج بابنتھم
وماذا یقول ....ترى ماذا یقولون عني اآلن بالعمل....حتى انا نفسي نسیت.....الزواج

مؤلفة الروایة  .....اآلن بعد كل ما حصلكیف كان مظھري امامھ ....رامي عني
لماذا یحدث لي كل .....تلك الخبیثة مي.........یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

لست ......ھل ھكذا ستجعل رامي یحبھا....ماذا استفادت ھي من كل ھذا....ھذا
بكیت حتى مشاعري ...كل احالمي الضائعة....بكیت كل شئ....بكیت حالي....افھم

وكیف افسد ...بكیت ما فعلھ بي عماد.....وقلبي الذي مات....الضائعة
حتى اني خجلت ان اكلم آیة واخبرھا عن ما .....بكیت قسوة الدنیا علي....روحي
حتى آیة ستتزوج ....خصوصا ان زواجھا قد اقترب كثیرا.....حصل

كانت امنیتي ان اخطب حتى قبل ....وسأكون وحیدة تماما.....وتنساني
  .....لكن یبدو اني احلم باحالم خیالیة.....اجھازو

  

  

  

كنت احیانا ...والردود على المواضیع.....كالعادة حاولت ان انسى بدخولي النت
لشدة ما اصبحت المواضیع مكررة ....انسى وارد على نفس الموضوع مرتین

فأخبرتھا عن ما سمعتھ عن .....،كلمتني عنود.......والردود ایضا مكررة
وفاجاتني اكثر بانھا ال ....ففاجأتني انھا تعرف....انھ یسعى لفتاة اخرى.....بدر

واختتمت ...بل انھا اعترفت لي انھا تكلم اثنین غیر بدر في وقت غیابھ.....تكترث
وبھذا ال ...كالمھا بأن علیھا ان تسد الفراغ الذي یعجز ھو عن سده برجل غیره

ھكذا اذن نظریة الحب على .....ة مضحكةنظری....!!......تشعر ابدا بالحاجة ألحد
فلتكلم غیره في اوقات غیابھ حتى ال .....فحبیبك لیس موجودا اون الین دوما...النت

وما یدریني ان عماد لم یكن یفعل ....نعم ولما ال.....او بالحاجة لھ.....تشعر بالوحدة
رایھا بھذا فأرسلت لھا اسالھا عن ....وجدت صعبة المنال متواجدة......ھذا معي

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ....الموضوع كطریقة لفتح الحوار معھا
صدمت من ....ولكنھا قالت لي انھا مشغولة بعمل مسابقة القسم.........زمن الحب

األعضاء في شقاق بما ....ثم اي  مسابقة تلك....الخبر فھي لم تخبرني والقسم قسمي



كسب یالكل یشعر انھ مظلوم وال یھتم بیھ بما فیھ الكفایة وایا كان من ...فیھ الكفایة
المسابقة سیظھر األدارة بشكل سئ وكأنھا تحابي اعضاء عن اعضاء وخصوصا ان 
افضل األعضاء ھم المشرفین واكید ھم من سیقتصر علیھم الجائزة 

عملھا لكل ھذا دون  شعرت ان األمر سخیف ولكن ما كان اسخف ھو...الوھمیة
لم .....وبدات العمل على ھذا األساس.....اعتبرت نفسھا الكل في الكل.....استشارتي

ولم اعد قادرة على السكوت على ما اراه من قبح في ....اعد ساذجة كما كنت
راسلتھا ألخبرھا عن مضایقتي الشدیدة من عدم احترامھا لي في القسم .....الناس
وراسلت ...ھذا اھانة فاعتبرت.....مھا لمن ھم اكبر منھاوعدم احترا....نھائیا

طبعا كانت صدیقة مقربة للمدیر بدر فھي تتقرب منھ منذ ....تستغیث بھمل...األدارة
فلم اسكت وارسلت انا ایضا للمدیر وقمت بشرح .....زمن ألجل ھذة اللحظة

لمنال ففوجئت بخبر من عنود ان صعبة ا...الموضوع من جھتي بكل صدق وامانة
تلعب لعبة كبیرة جدا لتبرئة نفسھا فھي تمثل دور المتدینة الساكتة المضررة مني 

وھنا لم اتمالك نفسي وراسلت صعبة المنال ....ومن صراحتي التي اعتبرتھا وقاحة
لیحل )....فھد(فقام بدر بارسال نائبھ العضو ....وشبت بیننا مشاجرة والفاظ

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  ....ذا القسمفقام باعالني رئیسة لھ....المشكلة
وطالبني بیني وبینھ في رسالة خاصة باألستماع لراي .........من زمن الحب

ولكن .....المشرفین الجدد بالھداوة ووعدني اال اتعرض لمثل ھذة المھانة من جدید
تجاھل وظلت ت....ما حدث عكس ذلك فقد ظھرت تلك الصدیقة القدیمة على حقیقتھا

مما جعلني اشعر بمھانة .....آرائي وتحاول اظھاري بشكل سئ امام األعضاء
وانتھى بنا األمر لكتابة ردود على بعض في موضوع عام شتیمة في ....شدیدة

ولم یعد بامكاني تحمل تلون ھذة ....كنا قد وصلنا لمرحلة األنفجار.....بعضنا البعض
وتظھر للجمیع بوداعة ....قتھا وسمومھاتظھر معي بحقی....الثعبانة امام الجمیع

وتتكلم امام الناس عني بانھا ....تشتمني بیني وبینھا......وبراءة وتدین ال نظیر لھ
كانت تصیبني بالجنون ....تحترمني وتقدرني وال تفھم لما اعاملھا بھذا الشكل

ا ولم اكن استطیع مجاراتھا في حیلھ....لم أكن احب اللون الرمادي....بدھائھا
وان علیھم ....فاعلنت امام الجمیع اني ال یمكن ان ابقى معھا في قسم واحد....الدنیئة

نقلھا لقسم اخر او حذفھا من األشراف عقابا لھا على تعدیھا حدودھا وعلى 
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن .....غطرستھا وتكبرھا

ناس في المنتدى وظننت انھ ألني على حق فسیحكم ال.........الحب
وظننت أن اقدمیتي وحب الناس لي وما فعلتھ للمنتدى ستدعمني في ...لصالحي
فما یحدث في المجتمعات .....ولكن ھذا لم یحدث....فلكل مقام مقال.....المنتدى

تلك  المجرمة .....العربیة والحكومات الظالمة یحصل بشكل مبسط في المنتدیات
قسم من األعضاء یحبھا ومصادق ....المنتدى لقسمینوانقسم ......لعبت لعبتھا جیدا



وقسم یحبني ویحترمني ویعرفني منذ زمن اني لست ....لھا والبد ان یقف الى جانبھا
وان ما اوصلني لھذا معھا ھو ....محبة للمشاكل ولم اتخالف مع احد مطلقا من قبل

من القلب ھو  وكان تصرف المدیر قطعا لصالحھا فالقریب......قلة ادبھا وآدمیتھا
وكیف یقف احد لجانبي وانا اقول لھم ....لم یكترث احد للحق......األولى طبعا

بغضب انھا اخطأت بحقي وفعلت وفعلت وفعلت وھي انسانة غیر ما تظھر فقط 
كیف ال یصدقونھا وھي تمثل دور البراءة وتتظاھر بأني انا ....عرفتھاعلى حقیقتھا

وھي التي لم تعمل حسابا .....ریتھا في القسممن اھنتھا واحاول ان احد من عبق
بل انھا حاولت ان تظھر انھا تعید الحق للمظلومین في ....ولیس ھذا فقط...الحد

وانا التي قد صنعت ....امر اثار جنوني....المنتدى وانھا منقذتھم من بطشي
ھا ماذا یجعلني اقف امام.....وھي ال ترید سوى اظھار اسمھا واشتھارھا.....القسم

افعلي ماتحبین لكن ال تنسي ....سوى قلة ادبھا وعنجھیتھا وعدم احترامھا لوجودي
فاألصول ال .....وال تنسي من یجب ان تعودي لھ قبل ان تتصرفي.....من انتِ 

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  ....واألحترام واجب على الكل...تغضب احدا
فقررت ترك .....اؤذن في مالطةولكني شعرت اني .........من زمن الحب

كنت ارید األبتعاد عن كل ....كنت اشعر باألسى في الحیاة بشكل كامل.....المنتدى
ارید .....فیكفیني البركان الذي بداخلي....ما قد یضایقني ویجلب لي المزید من االلم

 ارید ان ابتعد عن ھذا المنتدى المقرف بكل من....ان اصلح ما بذاتي ال ان افسده
قابلت فیھ كمیة من الناس وعرفت حقائق لم اتخیل ابدا ان الدنیا بھذة البشاعة .....فیھ

ولم اتخیل ان یضم منتدى ھذا الكم من الناس .....إال حین دخلت ھذا المنتدى
وطالب اخرون ....وحزني ألجل الكثیر والكثیر....طالبني الكثیر بالبقاء......البشعة

وحاولت ان تدخل لھم ......متھم ھي وقلبتھم عليواخرون كل....بالعدل اتجاھي
وھي میزتھا انھا كانت تتصرف بالسئ ....مدخل التدین وعدم الرد على من یسئ لك

ارسلت لھا رسالة ....سئمتھا وسئمت تمثیلھا وفوضت امري  فیھا.....ال تتحدث بھ
یحكموا  ولم....ني وھي تدريھي ظلمت....اقول لھا فیھا حسبي هللا ونعم الوكیل

وھذا ما .....ولكن هللا قادر على اعادة حقي لي....ي ویظھروا الحق وظلمونيلصالح
كیف ال .....فقد صار شیئا فشیئا یفقد اناسھ الطیبین.....حصل بعد ان تركت المنتدى

لن یطیق البقاء فیھ من ھو .....والمكان اصبح یضم كل من ھو فاسد
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  .....رهیحترم ذاتھ قبل ان یحترم غی.....محترم

بل اني .....حاول عمر ان یثنیني عن تصرفي لكني لم اھتم.........من زمن الحب
وقرأت المواضیع ....نظرت الى اقسامھ اخر مرة......سعدت ألني تركت ھذا المكان

روف قرأت بین الح.....وكیف كنت ارد علیھ وكیف كان یرد علي....القدیمة لعماد
نزلت مني دمعة ......رایت حبي األول متمثل في فرحي الصافي....سعادتي القدیمة

  ......من حیاتي......حسرة على كل ما ذھب مني واغلقت صفحة ھذا المنتدى لألبد



  

  

  

فلقد اخبرني انھ ....من جنونھ....بل بدا معي فصال اخر....لم یتركني عمر بحالي
واعطاني رقم ھاتفھ دون حتى ان ....یرى صورتي وانھ یرید ان....صبر كثیرا علي

وطالبني ان اكلمھ ......یسالني ما ان كنت موافقة على ان احادثھ على الھاتف ام ال
فقد ....مجددا وقلت اني لن اكرر ھذا الخطأ...فسيوقفت مع ن....باسرع وقت ممكن

كنت مع  لكن حین.....فعلت ھذا مع عماد وندمت اشد الندم ولن اكرر ذلك مجددا
فكنت اسیر خلفھ !!.....عماد كنت ساذجة باألضافة الى كوني كنت عاشقة حد العمى

ولم یكن بامكانھ التأثیر .....لكني ھذة المرة لم اكن احب عمر....كالمنومة
واستمرت .....وقال اني ال اثق بھ....فخاصمني....رفضت رفضا باتا.....علي

كنت .....لم اعد اكترث....امري غریب....ثفلم اكتر....القطیعة بیننا اكثر من یوم
كان عمر نفسھ یشعر .....وكأن لیس لي حبیب.....اشعر مع عمر اني مازلت وحیدة

ن یحكي لي عن الفتیات الالتي وقعن فكان یحاول تعویض نقصھ بأ...داخليبھذا في 
كنت اضحك ....نھ كان یبحث عن واحدة مثليال....في حبھ ولكنھ لم یكترث لھن

اتظن اني ھكذا سأشعر بأنك مننت علي .....خدعة قدیمة....وبین نفسي بیني
ام تراي سأراك اكثر جاذبیة حین اعلم ان الكثیرات غیري یشتھین .....واحببتني؟

مؤلفة الروایة  ......ال تساوي شیئا في قلبي....فلیاخذوك بأكلمك....كلمة حب منك
اكره ھذا النوع من الغرور  كنت.........یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

انھا .....رنت في داخلي جملة عنود.....وكنت اعتبره شعورا بالنقص...الذكوري
  .....لما ال اجرب....فقلت في بالي لما ال....تغطي فراغ حبیبھا باحبة غیره

  

  

  

حاولت ان اختار اسما .....اول شئ فعلتھ ان دخلت على نافذة شات في موقع
األسم الذي التصق بي من ایام حبي ...نفسي اسم حوریةاخترت ل......لنفسي
ابحث عن رجل حقیقي یعرف ....(بمجرد ان دخلت نافذة الشات كتبت.......لعماد

وردود ....ففوجئت بنوبة ضحك من المتواجدین في الشات) معنى الحب الحقیقي
  :مختلفة وعدیدة 



 خلصوا الرجال اصال یا ماما -
 لو لقیتي واحد ابعتي -
 الرجال یا بنتي؟ ھما فین -
 ھھھھھھھھھھھھھھھھھ انتِ بتحلمي.....حب حقیقي؟ -
 جایة تدوري على الحب الحقیقي في الشات؟ -
 روحي نامي یا بنتي انتِ من وین جیتي -

  .....لكن الرسائل الخاصة من الرجال انھالت علي.....شعرت ببعض الخجل

 مرحبا باحلى حوریة -
 ممكن؟؟ -
 ممكن نتعرف؟ -
 ممكن سؤال؟ -
 مراحب حوریة ممكن نتكلم سوى  -
 ....ممكن نتعرف بغرض جاد -

 

سألني عن اسمي وسني ......شعرت باألرتیاح لصاحب اخر رسالة فرددت علیھ
ومن اي دولة وحین عرف اني مصریة مثلھ ارتاح وقال لي انھ مسافر للخارج 

ت قصدف....وانھ سینزل اجازة قریبا لیختار لھ عروسة.....ویعمل باحدى دول الخلیج
  :وبمجرد ان سكت قال...وقلت ربما ھذا ھو من ابحث عنھ....مباشرة وفرحت

  

  

 عندك مایك؟ -
 ال طبعا لیس عندي مایك.....مایك؟ -
 ....عندك كام؟ -
 ...ما معنى كام؟ -
 .....واضح انك اول مرة تتكلمي شات.....كامیرا یعني -
 احضرھاماذا افعل بالكامیرا اصال ولما ....لیس عندي كامیرا......تقریبا -
ِ واتعرف علیك معرفة حقیقیة؟ -  اذن كیف ساراكي واتكلم معك
 ......الیس ھذا ما نفعلھ األن؟ -



وماذا یدریني انك فتاة حقا ولست .....ال طبعا یجب ان ارى من اكلم -
 ....رجال

 ...على كل حال انا ال املك ھذة األشیاء.....اال یمكنك التمییز؟ -
 !!سالم.....اذن اعتذر منك -

  

 

بمنتھى البساطة لم یكمل حدیثھ معي لمجرد اني ال املك كامیرا او ھكذا 
ارسل .....استغربت ولم اتخیل ماذا یمكن ان نفعل بھذة األشیاء على الشات....؟مایك

  :لي شاب اخر یقول 

  

  

یا ترى مین .....تراني اعرف كل من بالشات....اھلین بالوجھ الجدید -
 ...الحلوة؟

 

  :ارد علیھ فلقتاستفزني كالمھ وقررت ان 

  

  

 ھل انت مدیر الشات؟....ماذا تعني بانك تعرف كل من بالشات -
یا حلوة انا ادخل ھنا في ھذا .....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ.....مدیر الشات؟ -

ولدي ایمیالت ....واعرف كل من یدخلھ...ومعظم الوقت....الشات كل یوم
لى بتدروي ع.....واضح انك مصریة صغیرة بالسن......الجمیع
واخلیكي تعیشي في سعادة ....وایش رایك اكون انا ھذا الحبیب....حبیب؟
 .....اعطیني ایمیلك یا حلوة وخلینا نكلم كالم ھناك....طاغیة

 

  

 



ماھذا الذي ....وعنده ایمیالت كثیرة....یعرف كل من بالشات.....من ھذا المقزز
لى ایمیلي من ایمیل ووجدت رسالة تصلني ع......اغلقت الشات كلیا......یخرف بھ

احببت ان احادثك بشئ مھم .....انا العضو فھد....اعتذر للتطفل(تقول .....غریب
لكن ھذا ایمیلي لن لم یعد ....لو مش حابة تضیفیني براحتك....یخص المنتدى

  )بامكانك دخول المنتدى من جدید

  

  

  

الرسائل  فوجدت العدید من....ودخلت المنتدى بشكل مخفي....استغربت خطوة فھد
واخرون یطالبوني بایمیلي ....الجمیع یطالبني بالعودة....في صندوقي الوارد

والكثیرون اسماء ال اعرفھا ....لیتمكنوا من التواصل معي بعد تركي المنتدى
وقمت بالرد .....فرحت بداخلي......اظھرت حبھا الشدید لي وحزنھا على رحیلي

لناس االذین ارادوا ان یستمر على ھذة الرسائل وارسلت عنوان ایمیلي ل
قمت ......ظننت بسذاجة ان ھذا ما سیحدث ولم اعرف حقیقة نیتھم......تواصلنا

فطالبني بالعودة للمنتدى فاخبرتھ اني لن ......وقمت بالحدیث معھ....باضافة فھد
ولن اتعامل مع ھذة النوعیة القذرة من ......اعود حتى ترحل ھذة الفتاة من قسمي

فاخبرني انھا ......اكاد ال اصدق انھا كانت صدیقتي المقربة....جدید البشر من
كل ....قلت لھ اني لست داخلة بحرب...تسعى لمكاني واني برحیلي احقق لھا سعیھا

ما اردتھ من المنتدى والنت ھو التواصل والتعرف على اصدقاء جدد ولم اذكر لھ 
ن ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یاسمی .....وألجد نصفي األخر ایضا

لكن ان كان سیقرفني ویجلب ....دخلت المنتدى بھدف المتعة والتسلیة.........الحب
وقال لي انھ اخذ ....حاول اقناعي طویال دون جدوى.....لي المشاكل فال داعي

وطلب الى ان نصیر اصدقاء ولو احتجت لشئ فھو في ......ایمیلي من عنود
ظل .....وكلمني....وفي ھذة اللحظة دخل عمر.....سیتھون....فشكرتھ.....الخدمة

قال لي اني ھكذا ال ...یعاتبني على جفائي وعدم اكتراثي بامانیھ ومتطلباتھ
  :واني ال اضحي من اجلھ باي شئ فقلت.....احبھ

  

  



لو كنت تحبني لما رضیت لي ان ارتكب ....ولن افعلھ ابدا.....ان ھذا خطأ -
 ....مثل ھذة األخطاء

كنت ....لما لم تشعري بذلك حین كنتِ مع عماد.....تسمینھا خطأ؟اآلن  -
جریئة معھ وتكلمیھ دوما على الھاتف وتعطیھ صورك وھو انسان حثالة ال 

فلما ال تعاملیني بما ...وھا قد اثبت لك ان كل الرجال لیسوا ھكذا.....یستحق
ام وكل ان كان عماد قد استحق منك كل ھذا الحب وكل ھذا األھتم....استحق

ام انك مازلت عیشین على .....فماذا انقص عنھ انا؟.....ھذة التنازالت
 .....ذكراه؟

ھل ارتكابي لخطا فیما مضى یعطیك الحق في مطالبتي بارتكابھ  -
لقد اتقنعت ان مافعلتھ كان خطأ في حقي نفسي فلما اكرر ھذا ....مجددا
 ....معك؟

توصلنا لمكان ما في ألن عالقتنا ھي الجادة التي س....ألني استحق -
ثم انھ خطا .....لكن عالقتك مع عماد كانت وھمیة وبال مستقبل.....حیاتنا

 .....بالمجمل ولكن لیس خطا مع من تحبین
انت اول من المني حین اخبرتك اني فعلت ھذا مع عماد ألني  -

 وھا انا انفذ نصیحتك...وطلبت الي ان احذر من الرجال....احبھ
انا بحاجة للمرأة ......تصرفاتك ھذة ضدي انا لم انصحك لتوجھي -

احتاج الفتاة في ....وألھتمامھا بي وانتِ ال تفعلین شیئا لتغنیني عن غیرك
حیاتي وصوتھا األنثوي وغنجھا ودلعھا لي والتمتع بشكلھا وجمالھا والحلم 

ال تظني ان احدا سیصبر على حبھ لك بمجرد .....كل رجل یحتاج لھذا....بھا
 .....ال ان اقع في حب حاسوب.....انا ارید انثى......حروف ورسائل

 ..... لو انك تحبني لما شعرت بالرغبة في احد غیري سواءا كنت اغنیك ام ال -
لم اتوقف عن الحدیث عن الفتیات اال ألجد من تعفني .....ماذا تقولین انا بشر -

دوما اني اجد صعوبة في األخالص لمرأة واحدة وانا صریح معك .....عنھن
انا بحاجة لك لتعوضیني عن كل النساء ...كنت كذلك ودوما ساكون

 .....وتسحریني بانوثتك

 

یخرج فیھا احتیاجاتھ .....شعرت اني مجرد دمیة....شعرت اني رخیصة بكالمھ
  :رددت علیھ وقلت....ألنھ ال یملك امرأة في الوقت الحالي....ورغباتھ

  

  



ترید سوى ان تفسدني اكثر من انت ما .....وانت ماذا فعلت لتغنیني؟ -
ھل تسمح ألختك ان تفعل ھذا ....ترید ما كان لھ متناسیا رجولتك.....عماد

اترفض ھذا ألختك وتقبلھ ....مع اي رجل حتى لو كان حبیبھا؟
ھل اعطیتني ....ماذا اعطیتني في المقابل....ھذا ان كنت حبیبتك....لحبیبتك
ستكون .....ذا تطالبني بأشیاء لیست لكلما.....ھل اعطیتني المستقبل...األمان

وسأكون ......لما ال تتزوجني وبعدھا تطالبني كما تشاء....لك ان تزوجتني
لكن لما ترید ان تدفعني ......ولن یكون ما افعلھ حراما.....لك بكل األحوال

 .....وان كنتھا فلن اكونھا مجددا....ان اكون انسانة ال احب ان اكونھا
انا ...وال تقلبي الكالم....یا حبیبة ال تكبري الموضوع.....الفلسفةماھذة  -

 مجرد رجل بحاجة لعاطفة حبیبتھ ودلعھا
ترید صور ورقم ......لكن انت ترید حب بطریقتك....وقد اعطیتك الحب -

 .....ایا كان طریقة اعطائي ایاه لك....الحب ھنا في قلبي......تلیفون
 ....ارید انثى......مت كالم الشات العقیمسئ.....لقد سئمت ھذا یا حبیبة -
ولتفعل ....ثم اني ال آتي باألجبار....ولن اعطیك اكثر...ھذا ما عندي یا عمر -

 ما یحلو لك

 

یستمیلني ....فمھما حاول ان یحادثني بعدھا.....كانت ھذة حقا نھایة عالقتي بعمر
یعد یفرق لم ....او یجبرني او یقاطعني.....بالحب ان افعل معھ ما یرید

كان ...یغضب علي او یتوسل الي......یعود لي او ال یعود....تركتھ بحریتھ.....معي
وذات یوم شعرت بالملل فمسحت ایمیلھ من ......قد انتھى بالنسبة لي

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....وانھیتھ.....عندي
فانا ......استغربت....بي یعتصروبقل.....شعرت بالم یضاف الى المي.........الحب

ربما ألني تعلقت ....ربما ألني تعودت علیھ...فكیف تألمت لفراقھ...لم احبھ
حتى وان لم احبھ ما استفدت شیئا من .......ربما ألني اعتدت على وجوده......بھ

وذات لیلة شعرت اني وحیدة كلیا .......عالقتي بھ سوى اضافة مزید من األلم لقلبي
دخلت ساحة الشات من ......شعرت باختناق في داخل نفسي.....الحیاة في ھذة

رحب بي ....متواجد.....فوجدت فھد.....وكنت فاتحة ایمیلي....جدید
  !!......وقلت لما ال اجربھ....فنظرت السمھ وفكرت قلیال....بحرارة

  

  



  

  

  

  حادي عشرالفصل ال

  

  

 
  

والرغبة .....والغضب.....والندم....وحبي الذي ضاع......والفراغ.....الوحدة تقتلني
لست ادري كیف ......لست ادري من ما فعلھ بي عماد ام من نفسي.....باألنتقام

ولم یعد ....ولكن لم یعد لي شفاء من ذاتي......او اصبحت ھكذا....وصلت ھكذا
 لم یعد بامكاني العودة.....واالسوء من ھذا....بإمكاني العودة للساذجة التي كنت فیھا

ال یتخیرون عن ....شعرت انھم جمیعا حقراء.....وبصدق الرجال...لألیمان بالحب
این ذھب الرجال الذین حلمت .....عماد وابنھ الحقیر احمد واألحقر منھم عمر

ماذا  یعني الشوق ....الذین یعرفون ماھي عاطفة الحب الحقیقي.....بوجودھم
لعذاب التي تعذبتھ والضعف الذي استغرب ان كل ا.....والضعف امام الحنین للحبیب

لم یحاول قط ان یرسل ....لم  یظھر شئ منھ على رجل مثل عماد....الزمني
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....صحیح اننا انتھینا نھایة ابشع مما یمكن....لي

ولكن ....لكن  انا لي الحق ألني لم احب عماد الحقیقي......امرأة من زمن الحب
كأني ورقة لعب ....استبدلني بسرعة البرق.....وما انا علیھ...ي كما اناعماد احبن

اشعر بحنق شدید اتجاه جمیع .....ھذا األمر جعلني.....انتھت صالحیتھا
فیرموھا ......ونعطیھم قلوبنا بكل بساطة....نحن النساء نخلص لھم.....الرجال

معھ كل شئ ذھب ....وان ذھب الحب...ویكسروھا دون ادنى شعور بالندم
األستبدال عندھم امر ممتع .....وكأننا لم نكن في حیاتھم....یخصھ
وكأنھ اشترى ....امر مقزز.....الحنین ضرب من الجنون والخیال......وسریع
وبعد ان استعملھا باعھا في سوق المستعمل واشترى سیارة اخرى ....سیارة
ھكذا ھي المرأة ....ییر طبعاولحب التغ....لیشعر بشعور السیارة الجدیدة......جدیدة



وھكذا .....ال یھم مواصفاتھا....مجرد سیارة توصل لنفس المكان....لدى الرجل؟
وال یعود لسائقنا حنین لنا ولو .....نباع في سوق المستعمل....ھي قیمتنا؟

فقد كنت اكرھھم منذ ....لم یكن حقدي على الرجال خاص بعماد وحده......لثواني
ولكني دوما كنت انتظر الرجل الذي سیأتي ......ھ اخوتي وابي بيكنت طفلة لما فعل

مؤلفة الروایة  ....ویعوضني بحبھ وحنانھ عن ما افتقده في اسرتي......لینقذني منھم
لكني اكتشفت ان الرجال ال یعطون إال ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

یضغطوا اكثر .....وا رحلة األخذ فقطوبعدھا یتوقفون لیبدأ....لیوقعوا الفتاة في حبھم
لما احبوھا اكثر او تعلقوا .....حتى لو تنازلت لھم عن كل شئ....لتتنازل المرأة اكثر

مع ان تنازل المرأة ......لربما تخلصوا منھا اسرع.....بل على العكس....بھا اكثر
فكرت في .....كلما تنازلت....كل ما عشقت اكثر.....متعلق بشدة حبھا

ھم یعیشون .......ال اخالص لرجل واحد یفید.....ال رجل مختلف....اذن....يذات
وینتھي عمرنا عند ھذا ......حین نباع...ونحن نبكي...على تبدیل السیارات

ال یمكن ان اسمح ان تنتھي .....ال یمكن ان اسمح ان یحصل لي شئ كھذا!!.....الحد
وان كان ....انا السائقة ھنا ال ھو.....ابدا...صالحیتي بمجرد ان یبیعني من احببت

  .....فلما ال اتلذذ انا ایضا...الرجال یتلذذون بالتبدیل

  

  

  

لكن ان تكلمت معھ شعرت انھ رجل كبیر ....فھد كان شاب في اواخر العشرینات
وال یمكنك .....الرھبة تحضرك حین یحادثك....الحكم تتساقط من كالمتھ....بالعمر

لكن الغریب انھ یمكنك ان تحس ھذة .....عاطفة في كلماتھان تقرأ اي شعور او 
لست ادري ....لكن فیھا شئ من الحنان.....كالمھ جامد وحروفھ بخیلة.....العاطفة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....كانت لھجتھ الخلیجیة روعة بالنسبة لي.....كیف
كنت احب ان اتكلم .....وكاني استمع الى مسلسل خلیجي......امرأة من زمن الحب

وكنت اتخیلھ حین یقول .....ومزاحھ المصحوب بجدیة....كنت احب جدیتھ......مثلھ
وحین ینطق ....ومالمحھ غیر قابلة للقراءة...وجھھ جاد جدا...مزحة

بابتسامة خجلى بسیطة في منتھى ...تتحرك عضالت شفتاه.....بالمزحة
صدمني حین .....عقلھ مقارنة بسنھ وكبر......كانت جدیتھ تعجبني جدا......الرقة

فقل لي انھ متزوج من سن الثامنة ....سألتھ عن حالتھ ما ان كان عازب او خاطب
لدیھ .....شاب في ھذا السن الصغیر.....وان لدیھ ثالثة اطفال....عشر

عن رغبتھ في ....كانت بدایة حدیثنا سویا.....وكأن طفال یربي اطفاال.....اطفال؟



حتى غضبت في مرة وطلبت الیھ ....كل ما رآني الح علي......نتدىرجوعي إلى الم
وھذا ما ......ان ال یحدثني في ھذا الموضوع مرة اخرى ویحدثني في اي شئ اخر

عن الشموخ والتسامح والعزة ...كلما رأیتھ یتحدث.....بدا تعارفنا كاخوة...حصل
حین اخبرني عن ......كلما ازددت التصاقا بھ.....وعدم األھتمام بالسفاھات

وفكرت في ذاتي ان علي ان اقطع عالقتي بھ ....شعرت بالمرارة.....زوجتھ
كلما كلمتھ كلما ازددت اعجابا بشخصیتھ ....ولكن ھذا لم یحصل ابدا....نھائیا

اذكر .....كنت اشعر بداخلي انھ رجل مختلف.......وطریقة كالمھ ووصفھ لألشیاء
صحیح انھ قال ......ومدح فیھا...عنھا بكل حبوحكي لي ....یوم سألتھ عن زوجتھ

وقال لي .....لكنھ احبھا فیما بعد....لي انھ تزوجھا زواج تقلیدي خالي من الحب
وانھا مثال للزوجة المخلصة .....بالحرف الواحد انھا خالیة من العیوب

تمنیت لو اني انعم ببیت ھادئ .....انھ حقا محظوظ.....قلت في بالي.....المثالیة
مؤلفة الروایة  .....نظرت الى نفسي وشعرت ان ھذا امر بعید المنال جدا......كھذا

ُحب .....این انا من الزواج......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب وانا حتى لم ا
سالني ان كنت ....سألني ذات مرة عن العضو ماستنیج.......بصدق
رة االولى التي یسالني فیھا احد انھا الم.....شعرت بوخزة سامة في قلبي....اعرفھ

فسالني ان كنت قد وقعت في حبھ فلقد شعر ...اخبرتھ اني اعرفھ جیدا......عن عماد
وحكیت لھ حقیقھ انھ كان ...فلم انكر....بذلك دوما من خالل مواضیعنا وردودنا

فتأثر .....رجال عجوزا في سن والدي ضحك علي واوھمني برغبتھ بالزواج مني
اغرب شئ اني لم اعد اشعر ........حكى لي اسماء ضحایاه....الغضبجدا وشعر ب

شیئا فشیئا بدات اتخلص من ھذا المخلوق النتن ....باأللم حین اسمع ھذة المعلومات
ولم یعد یعنیني لو عشق نساء االرض جمیعا فھذا من حظھم السئ .......في قلبي
من على وجھ األرض ثم  وقال لي ان امثالھ المرضى یجب ان یمحوا.....لیس إال

كان حنونا في ......ویستحق قوة حبي...دعى لي ان اجد رجال یقدر قلبي النادر
  : قال لي....یحب ان یستمع إلى مزاحي....كالمھ

  

  

لدینا مثل یقول من لم یتزوج .....مشھورات بخفة دمكن....انتن المصریات -
 !!......مصریة كأنھ لم یتزوج

  



لذلك ھذا المثل .....الخلیجیون لدیھم تعدد الزوجات.....المثلضحكت كثیرا من ھذا 
وال ....یحكي ویمزح....كتاب مغلق....لكن فھد كان ھكذا دوما......ال یطلع إال منھم

ولكن عاطفة ....شعرت انھ سد منیع......یخرج بأي كلمة عن الكالم األخوي
حتى .....احد سواي وال یحكي مع....شعرت انھ یمیل جدا الي...واضحة....كالمھ

في ....كنت اجده یحسبھا ویدخل قبلي بقلیل.....انھ في األوقات التي كنت ادخل فیھا
ال یحكي عن ذاتھ إال اذا .....ال یتكلم إال اذا فتحت موضوعا...البدایة كان قلیل الكالم
بدا یحكي معي في اي شئ یدور .....ولكن بعد ھذا....سالت سؤاال محددا

یحكي لي عن قصص حب سمع بھا في .....رایھ باألعضاء األخرین حتى.....بداخلھ
مؤلفة الروایة یاسمین  ....لكنھ كان حریص على عدم ذكر اسم العضوة.....المنتدى

لكن لم یكن سھال ......كان ھذا یعجبني جدا فیھ......ثابت او امرأة من زمن الحب
ن حقیقة شعوره یؤذي الى كونھ یخبرني ع.....استمالتھ الي طریق....علي

واشعر اني ارتكب خطا .....واحیانا اخرى استسلم....كنت احیانا امل.....تجاھي
لكن لست ادري لماذا كانت ھذة العقبة تزید من ......شنیعا ألني اكلم رجل متزوج
خصوصا ان شخصیتھ جذابة .....وكانھ تحدي....تعلقي بھ بدل ان تنفرني

كنت ......الثقیل في حركة عواطفھ....دوما ذلك الغامض الحكیم بكالمھ......جدا
ال یحس بما یفعل او ...عاشق مجنون......احب ان اتخیل كیف یكون وھو عاشق

حبیبة على النت كانت ال ....في النھایة.....ربما كان ھذا ھو التحدي الحقیقي...یقول
یضر ماذا ...فلو اخطات واحبت رجال متزوجا....وال تقترب مني.....تمثلني في شئ
  ......فكل ھذا خیال لیس إال....حبیبة الحقیقیة

  

  

  

وبدات االحظ فعال .....كنت ادخل بشكل یومي الى منافذ الشات.....لم یكن ھذا كافیا
لكني كنت ....برغم اني كنت ادخل یومیا باسم مختلف.....تكرار بعض األعضاء

ثم اخرج ....كنت احب لعبة ان اكلم رجل على الشات....احب تكرار اسم حوریة
فال ....بل ھو اسمي فقط....انا نفسي لم اتغیر....وادخل باسم مختلف....فجأة

فأشعر كاني ارى نفس ....ویقول لي كالم مشابھ او مختلف....ویحادثني....یعرفني
ھل (كان اكثر ما استغربھ ھو ذلك السؤال المقزز .....الشخص من اوجھ مختلفة

ولما ......تكھن اي شخص یكلمني اني متزوجةاستغربت لما ی).....انتي متزوجة؟
كم . لكن بعد ان راقبت الشات الحظت.....تدخل المتزوجات ھنا من األساس

ومعظمھن ...النساء اكثر من الرجال......المتزوجین الزھقانین الذین یدخلون للتسلیة



مؤلفة الروایة یاسمین  ....حتى اني حاولت ان ارسل لھن ألحادثھن....متزوجات
لكن على منافذ الشات ال فتاة تقبل ان تحدث .......... ابت او امرأة من زمن الحبث

كأنھ من العیب للفتاة ان تدخل للشات ....وھذا امر اكثر طرافة.......فتاة غیرھا
یكتفون بالرد على !!.....تضییع للوقت دون شك....لتتعرف على رجال فتكلم فتاة

في مواضیع اغرب من ....ث البنات والرجالویدخل حدی....بعض في الساحة العامة
ذات مرة ......الغرابة من المستحیل ان تعرف كیف بدأت او كیف تم طرحھا

وھذا ما ....لعل فتاة تقبل بالحدیث معي....لما ال ادخل باسم رجل....فكرت
لكنھ حاز على اعجاب .....كان اسما مضحكا)....شاب حلیوة(دخلت باسم ....حصل
ومعظم من حاكیتھن كانوا .......بل ان بعضھن ارسل لي یرید التعارف......الفتیات

انھن قد سئمن نوم ازواجھن في الوقت ....بل ان منھن من اعترفن لي....متزوجات
والمقصود ھنا بالحب شیئا اخر مادي ولیس ......الذي یحتجن فیھ الحب

یغط في نوم تجد نفسھا وحیدة وزوجھا .....تخیلت مع نفسي كل زوجة.....معنوي
ولما لم تعلم ....استغربت ماھو وجھ التسلیة...فتدخل منافذ الشات لتتسلى....عمیق

بل ان ھذة الزوجات ما ان یحكین مع .....زوجھا بھذا لیقضي وقت اطول معھا؟
وال یتحدثن إال عن المآسي ......حتى یفتحن في عیوب ازواجھن....رجل من الشات

بكل شئ یتعلق بالحب ....ن ازواجھن الجھالءالتي یتعرضن لھا بعد الزواج م
وانا بداخلي ....كانت اكبر من ان استوعبھا.....سمعت تفاصیل كثیرة.....المعنوي

مؤلفة الروایة  .....لما ال تحدث ھذة المناقشة بینھا وبین زوجھا...التساؤل یقتلني
ب ان یتحدثوا وكأن ھذا عی...لما ال تخبره......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

في تقصیر احدھم في نقطة اتجاه األخر وماذا یحب احدھم ان یفعل لھ األخر 
اما حین كنت ادخل باسم فتاة واجد رجال متزوجا یحكي عن .....لیسعده
الجمیع بال استثناء یشتمون .....فنادرا ماكنت اجد رجال مثل فھد...زوجتھ

وجلوسھ امام .....تمامھا بنفسھاشكوى الزوجات عدم تطلع الزوج الھ.....بزوجاتھم
عدم .....شكوى الزوج ھي نفسھا....التلفاز وعدم رغبتھ فیھا وعدم الحدیث معھا

انشغالھا .....رغبتھا في األھتمام باألطفال فقط وتجاھلھ.....اھتمام الزوجة بنفسھا
كنت استمتع بتلقین ....ترى من فیھم ھو المحق......باعمال البیت ونسیان الحب

واألشارة إلى .....واعادة الحق الى الزوجة...ل المتزوج درسا لخیانتھ زوجتھالرج
وھو عاجز عن الرد امام كتلة من ...كان ھذا یعطیني متعة ما بعدھا متعة...تقصیره

اتھاماتي واھاناتي لھ كرجل وكزوج وانھ نموذج للزوج الخاین الذي ال احب ان 
ي غیر مقتصرة عن الوصول لنصفي اصبحت متعة النت لد......ارزق بھ مستقبال

وتسجیلھا في ....بل التصرف مع البشر بشكل عام ومراقبة ردود افعالھم.....األخر
اراقب كل رجل كیف یضحك على فتاة بكلمتین حلوین لتقع في ھواه .....ذاكرتي

كیف نقع ....وكنت استغرب....دون ان یعني حرفا مما قال او حتى یفقھ شیئا منھ



وماذا یفید رجل ان قال لفتاة انھ یحبھا .....وكیف یبدو كالمھم مقنع....ببساطة ھكذا
ال ....حین كنت اقولھا لعمر كنت اشعر بالذنب......دون ان یعني ھذا

اجرب طریقتي في ان اكون .....اصبحت اتصرف على النت كما ارید......بالمتعة
تتلعثم ....نت عصبیةمھما ك....فأنا على العكس في الحقیقة...قویة وسلیطة اللسان

اجرب في ....واآلن....عدم قدرتي على اخذ حقي....الكلمات بداخلي وتزیدني غضبا
  ....اجرب فیھم.....فاعضاء منافذ الشات كانوا كالدمى بالنسبة لي.....اي احد

  

  

  

وكنت احس بمتعة غریبة حین ....تعرفت على عدید من الشباب من منافذ الشات
مثل ما ...قت واحد وكأني اخدعھم جمیعا وھم ال یعرفوناحدث اكثر من رجل في و

ال احد ....ھو عدم وجود اي جدیة...لكن عیب ھؤالء الشباب...یفعل الرجال فینا
وجدت ان التعرف ....بل یبحث عن تسلیة بحتة...فیھم یبحث عن الحب او الشریك

اذكر ......عیةویعطي انتقاءا في النو.....عن طریق المنتدیات یحفظ ماء الوجھ قلیال
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ...ذلك الشاب الذي حادثتھ من الشات

كان حقا معسول !!......والذي كان یسمي نفسھ بالرومانسي طحن......الحب
شعرت انھ اول رجل یكون اسمھ على ....وممتع للغایة في الحدیث معھ.....الكالم

وحین .....طلب ان نكمل كالمنا على األیمیل....مسمى فلقد كان رومانسي فعال
كان قبیح بدرجة عالیة ....صدمت....رایت صورتھ....اضفتھ على ایمیلي

مالمحھ في منتھى القبح حتى ....وعظام وجھھ واضحة جدا...نحیف كالعصا....جدا
قلت في بالي انھا حقا ورطة كیف ساتخلص ......وان كان ابیض البشرة

بینما .....ربما علي اخفاء صورتھ حتى ال اراھا....متع في حدیثھولكنھ حقا م....منھ
اخبرني انھ یرید ان یرى ....بعد عدة محادثات بیننا....وانا اكلمھ اتخیل اي شخص

سیجدني اجمل من ان اتطلع لرجل ....تخیلت نفسي لو انھ راى صورتي....صورتي
وفعال اظھرت لھ .....فقلت لما ال اریھ صورتي.....البد یذوب بي حبا....مثلھ

  :وحین سألتھ عن رایھ قال لي.....فوجدتھ قد سكت......صورتي

  

  

 ....!!توقعتك اجمل من ھذا.....بصراحة نص نص -



  

 

ھذا الغول یفكر اني انا الغیر ....لشدة غضبي ودھشتي انفجرت في الضحك
كن من حتى اني من شدة دھشتي لم اتم......اذن ماذا یجب ان اقول عنھ.......جمیلة؟

  :ووجدتھ یقول ....الرد علیھ

  

  

  

وانا ابحث عن فتاة جمیلة .....الشكل یفرق معي جداساكون صریحا معك  -
فتتعلقي بي ونحن ال نصلح ...وال ارید ان اجرح قلبك...للغایة

 .....لذلك وداعا.....لبعضنا

  

 

  :فوجدت نفسي اكتب......ھذا الرجل یرید حقا ان یقتلني من الضحك

  

  

  

 !!بك السلعوة ارجوك ان ترسل لي بطاقة تھنئةلو قبلت  -

  

 

وبقیت اضحك .....ومسحت ایمیلھ ووضعتھ بقائمة التجاھل.....تركتھ یشتم كما یشاء
امعقول ما یحصل ام اني ....وبداخل حلقي سؤال......ودموعي تمأل وجھي

سع ذلك الشامي ذو القلب الذي ی.....تعرفت على سامر....في الیوم التالي......احلم
اعتقد انھ كان مثل قدرة تندلق منھا میاة الحب ھنا .....كل فتیات الكون ویكفیھن حبا

منذ .....منذ اللحظة األولى التي كلمني فیھا كاد ینھي الحب كلھ في كالمھ.....وھناك



وظل یمطرني بكلمات .....حتى وقع في غرامي على حد كالمھ) حوریة(قرأ اسمي 
اضفتھ على .....ة على الحدیث او التعقیبالحب لدرجة تجعلني غیر قادر

مؤلفة  .......كنت استغرب كیف عشقني بھذا الجنون في یوم واحد.....ایمیلي
اكشتفت ان ....ولكني بعد فترة......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

مثل شریط الكاسیت یعید ویزید في كالم الحب دون ......ھذا ھو طبعھ
دري لماذا ربما لیصل بالفتاة لذروة العواطف حتى یطالبھا بما یشاء لست ا....توقف

كنت اتركھ یتحدث بشكل متواصل واكلم .....كان یثیر جنونھ جمودي....فتستجیب
وحین اتوقف عن سماع صوت الرسائل المرسلة لي على ...فھد او احدى صدیقاتي

ن السبب الوحید كا.....غرفة الشات الخاصة بھ اعود ألقرأ این توقف ثم اجیب
حقا من ....ألبقائي على معرفتھ ھو انھ كان مرجعا لكالم العشق الرائع الالمتناھي

ویتكرر بیننا ھذا .....وكان ھذا ممتع جدا......الصعب ان تجد في كالمھ نقطة نھایة
  :النقاش

  

  

  

 الن تعطیني رقم جوالك یا حبیبتي حتى استطیع ان اسمع صوتك الفتان -
 .....ان كنت تحبني حقا اشك ما....یا حبیبيانا خائفة منك  -

  

 

ل یقول ویقول ویظ.....حتى یفتح موسوعة الحب والعشق....وما ان اطلق ھذة القنبلة
ما ان یتعب نفسھ حتى یصل .....وھكذا دوالیك.....نھ مسرحیةانا واتفرج علیھ وكأ

ون حتى سئم مني ولم یعد یظھر ا.....لنقطة الطلب حتى اعیده لنقطة الصفر
كلما تعرفت على احد شباب الشات شعرت اني اتفرج على فقرة جدیدة في ......الین

كان یعجبني بكالمھ ....لن انسى ذلك الشاب الذي تعرفت علیھ.......برنامج كومیدي
یفكر مثلي ....وانھ عاقل جدا...كنت اشعر ان خبیر جدا.....عن الحب والحیاة

حین اخذت ....وتنسیھ القبیح من ھذا العالم ویبحث عن الفتاة التي تمال علیھ قلبھ
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....ایمیلھ وحادثتھ على األیمیل شعرت بالفرحة

وفجأة طلب رؤیة صورتي متعلال انھ ال یستطیع ان ......امرأة من زمن الحب
ھو ف....فقلت لما ال.....یحدث انسان دون ان یراه على األقل لیستطیع تخیل مالمحھ



لن یضرني ان ....ثم انھ من دولة بعیدة جدا عني....یبدو شخصا جیدا....یستحق
ففرحت ....فقال لي اني جمیلة.....وفعال اظھرت لھ صورتي.....رأى صورتي

فوضع صورة ممثل تركي رأیتھ في احدى ....وطلبت ان ارى صورتھ ھو األخر
دا ویریني ضحكت وقلت لھ ان یكون جا.....المسلسالت التركیة سابقا

كاد یجعلني ....فاقسم لي وحلف لي با والمصحف ان ھذة صورتھ.....صورتھ
في المسلسل ....قلت لھ ان ھذة صورة ممثل معروف.....اشك بنفسي

فغضب بشدة وقال انھ ال یمكن ان یحدث فتاة ال تثق بھ وتكذبھ بھذا .....الفالني
كنت وقتھا اقول مجرد كالم فأنا ( وحین طلبت ان اراه على الكامیرا ألتأكد....الشكل

لم یكن لدي كامیرا ولم اكن اعرف كیفیة تشغیلھا او رؤیة الطرف األخر 
اكید انھ قبیح جدا .....یبدو ان المجانین في ھذا العالم كثیرون!!......حذفني)....بھا

فقررت اال اظھر صورتي الي انسان قبل ان اراه ....لذلك ال یضع صورتھ الحقیقیة
  ....ویعجبني واجد انھ یستحقاوال 

  

  

  

  

كثیرون من األعضاء في منتدى ملتقي القلوب ارسلوا لي ایمیالتھم بحجة الرغبة في 
ومنھم من كنت ...منھم كانوا یردون على مواضیعي....الحدیث المباشر ضروري

ومنھم بعض األعضاء الذین قمت بتشجعیھم في ....اھتم بمواضیعھم
الفتیات جمیعھن لم یضفنني إال بغرض ....ر من الفتیاتالرجال كانوا اكث....قسمي

وسماع القصة التي دارت بیني وبین صعبة المنال مني لحكیھا بشكل ....القیل والقال
یعني لم یكن رغبة بتودیعي او مواصلة األتصال بي وانما فضول .....اكثر اتقانا

قاتل لمعرفة حقیقة ما حصل خصوصا ان األدارة تكتمت علیھ قدر 
حتى حین حاولت كتابة موضوع اوضح فیھ سبب رحیلي وحقیقة ما ....المستطاع

اكثر ماكنت اكره بالمنتدیات ھو طریقة القمع وعدم احترام ......حصل قاموا بحذفھ
ورغبة المشاكل في ان تظل في الخفاء وكأننا .....حریة الراي بشكل مقرف للغایة

وال اروع وال نعرف شیئا عن الحقد اغبیاء لنصدق اننا جمیعا اناس طیبون وقلوب 
مؤلفة الروایة یاسمین  ......واننا نعشق بعضنا عشق ال متناھي....والكره في العالم

فھي خاصة بالرسائل ....اما المكائد والقیل والقال......ثابت او امرأة من زمن الحب
وكأننا مثال في صفحات المنتدى على الھواء .....الخاصة واألیمیالت



من ...حبا واحضان وقبالت...مثل وقوف ھیفاء وھبي الى جانب الیسا.....مباشرة
في حین ان بداخل كل منھم بركان من الحقد اتجاه ....شدة الصداقة واألخوة

اما رغبة .......اذن لماذا ھذا التمثیل وجمیعنا نعلم انھ تمثیل لست ادري.....األخرى
اخبروني نفس .....تثاءكلھم بال اس.....الرجال باضافتي فكانت األظرف

بعضھم زود ......كل واحد منھم یخبرني ان المنتدى فقد جمالھ برحیلي.....التمثیلیة
وبعضھم یعد بفعل المستحیل للدفاع عن .....التمثیلیة برغبتھ في الرحیل من بعدي

وكنت استمر .....لألسف كنت اصدق....حقي وارجاعي لمكانتي وارجاع حقي لي
وانما في ...األیمیل ظنا مني انھم یحاولون من اجل مصلحتيبالكالم معھم على 

لست ادري لما سھلة ھل كانت .....ویراني فریسة سھلة....الواقع كل منھم صیاد
الوحدة ظاھرة بحروفي ام خروجي من المنتدى یعطي صورة بالفراغ والوحدة 

 كان منھم اعضاء ومشرفین كنت اثق بھم ثقة.....لست ادري.....واألنكسار
 لكنھم جمیعا كانوا واحدا.....ومنھم من كان مثال للتدین واألخالص....عمیاء
ذئب یبحث عن ..........مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب.......
وكان صدیقا ......كان من نفس دولة فھد.....كان منھم مراقب یسمى خالد.....طریدة

بل انھ قال لي ....قب ذات اھمیة في المنتدىوعدني خالد بصفتھ مرا......حمیما لھ
لم اكن ....وان الجمیع یخاف منھ.....ان المنتدى كلھ یسیر بیده من خلف الكوالیس

ولكني قلت في بالي لما ال ربما یكون لھ تأثیر السحر على بدر ....الحظ ذلك نھائیا
ھ دوما لكني فوجئت ان.....لعلھ یظھر الحق ویرفع من علي الظلم....لست ادري

ولكن یحكي لي عن نفسھ بدون ان .....یؤجل الحدیث مع األدارة عن موضوعي
ربما فعل معي مثل فھد لكني لم ارتح .....اسالھ ویتدخل في خصوصیاتي

حین حكى لي عن ...خصوصا انھ كان مطلق.....شعرت انھ رجل لعوب....لھ
بت ان تكون طلیقتھ استغر.....في نفس المنتدى) ریمي(طلیقتھ اخبرني انھا العضوة 
وانھ اخذ ....قال لي انھا تركت المنتدى بعد طالقھم....بنفس المنتدى ومازال یدخلھ

تذكرت ان .....ویراسل صدیقاتھا.....اسمھا وكلمة السر واصبح یدخل احیانا باسمھا
واكتشفت ان ھذة ....تلك العضوة فعال راسلتني في الفترة التي كنت احب فیھا عماد

ولم ارتح ....شعرت انھ مریض اخر!!.....ت من خالد ولیس زوجتھالرسالة كان
عھره .....كان مختلفا كلیا عن فھد.....ومن اوقات دخولھ.....كنت اتھرب منھ.....لھ

لكن ما حصل جعلني اصدم اكثر واكثر ......ولم افھم سر صداقة فھد لھ....واضح
وقلت ان ابحث ......ننتبما یحوي ھذا المنتدى من رجال وبنات اتفھ واقذر مما ظ

  ......عن منتدى اخر ال یوجد بھ ھذا الكم من الناس االبشعة

  

  



  

  

  

  

زمیلتي السابقة ....كانت نرمین....وجدت اتصاال من زمیلة قدیمة
وانا .....فمجرد رحیلي من العمل نسیتني.....استغربت انھا تذكرتني....بالعمل

كانت اول كلمة تقولھا لي ....رددت علیھاحین ......انشغلت بلملمة خیبتي بعیدا عنھا
كأني فتحت بابا )!!.....رامي قد خطب زمیلتنا بالشركة( حتى قبل ان تحییني ھي 

ألمر منھ فوجدت احدا ینتظرني على الباب لیطعنني في صدري مباشرة ثم 
الم یقل دوما انھ ال یملك المال .....لماذا؟....كیف.....رامي قد خطب؟.......یھرب

كیف قام بالخطبة بعد شھر .....الم تقل ھذا عنھ حتى المدیرة نفسھا......اسبالمن
بل خطب زمیلة ....األكثر غرابة انھ لم یخطب مي.....واحد من رحیلي عن العمل

تذكرت اني حكیت لھا مرة عن رامي فاخبرتني انھا ال .....بالكاد كانت تدخل مكتبنا
تذكرت ان الفتاة كانت ابنة لواء في ......لم اصدق اذني!!......تعرف من اقصد

اذن ....كیف تمكن من خطبتھا؟......وانھا كانت من عائلة میسورة جدا.....الجیش
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....ال اصدق ما اسمع.......كان ھو اآلخر اكبر كذاب؟

وھم وا.....اذن كذب علینا انا ومي سویا ولعب بقلوبنا......او امرأة من زمن الحب
وتركنا نتشاجر علیھ ....وانھ لوال األمكانیات الرتبط باحدانا...كل منا انھ یھتم بھا

وانھ !!.....في حین ان كل ھذا كان كذب.....حتى وصلت المشاجرة لتركي العمل
ظللت ......كادت ان تصیبني ازمة قلبیة حقا یومھا!!.....مستعد للزواج منذ زمن

كل تلك األیام التي اوھمت نفسي باني حقا ......ياستعید كل شئ مر بیني وبین رام
وانھ البد قد ....انثى مرغوبة وانھ معجب بي لوال خوفھ من اظھار ھذا للزمالء

صدم بخبر تركي العمل بل اني تخیلت انھ قد یطالب نرمین برقمي لیستطیع 
ي وتخیلت ان یحدث لي مثل األفالم ان یسارع بزیارة بیتي ویخطبن.....الوصول الي

وتعرف مي معنى الحب الحقیقي بیني ......ألنھ لم یعد قادر على بعادي
مازلت انا تلك البنت .....ضحكت بمرارة على نفسي واحالمي التافھة.....وبینھ

لم تفھمني ان ھؤالء ......كل تلك اللطمات التي اخذت لم تعملني شیئا.....الساذجة
یعطون امال كاذبا ....كذابین....النوعیة من الرجال مجرد مھرجین في سیرك الحب

المھم ان یفعل ھو ما ....للفتیات دون ادنى سبب وال یھم ماذا سیحدث لتلك الفتاة
اكدت لي انھ لن یقع احدا ....كان ھذا الخبر صدمة غیر عادیة لي......یمتعھ ویریحھ

  .......في حبي سواءا على النت او في الواقع



  

  

  

  

حفل زفاف ابنة لتخبرني ان استعد لحضور ....تيمر یومان ثم جاءت والدتي لغرف
سیراني في ....الدة العروس اخبرت والدتي انھا جلبت عریس ليوان و.....الجیران

كنت اتخیل دوما ذلك الیوم التاریخي التي ستاتي فیھ والدتي .......ھذا الحفل
افقد  واني من شدة فرحتي قد.....ألخباري بوجود عریس لي سیكون یوما ال مثیل لھ

بل اني لكثرة ماعشت في الخیال لم اصدق .....ولكن ھذا لم یحصل لي......الوعي
ویراني ویقیمني كزوجة .....حقا لم استوعب ان یأتي لي عریس.....الواقع

لم استوعب ......وشبھ مستحیل.......لشدة ماكنت اشعر ان ھذا بعید....المستقبل
یة وحكیت لھا استغربت جنون حتى حین اخبرت صدیقتي آ.....الخبر نھائیا

وقالت لي انھا تشعر ان ھذة ھي اللحظة التاریخیة التي ساخطب فیھا ....فرحتھا
لم اصدق حتى جاء یوم الفرح نفسھ حین كنت استعد وارتدي ثیابي ......اخیرا

وصدري .....وقتھا فقط بدأ قلبي یركض نابضا.....لمقابلة ذلك العریس في الزفاف
ظللت احلم وانا انظر لنفسي بالمرآة بعد ان ارتدیت افضل ما ......صار ضیقا للغایة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....شعرت اني فجأة نسیت كل المرارات.....لدي
وانھ قد ......وكل األشكال النتنة التي قابلت على النت......امرأة من زمن الحب

ة التي وقعت بھا ولم اعد وان هللا اخیرا اخرجني من تلك الحفر.....حان نصیبي
اخیرا ستتحقق كل .....اخیرا ساقابل عریس......قادرة على الخروج منھا

اخیرا ......مرغوبة ومحبوبة.....اخیرا ساشعر ألول مرة اني انثى.....احالمي
كنت احدق في ....كان زفافا جمیال بالفعل......ذھبت مع والدتي.....سیتطلع احد الي

وتفرجنا .....سلمت على العروس.....اءل ایھم یشبھ عریسيواتس....جمیع الشباب
حتى جاءت والدة .......ومر نصف الحفل دون شئ یھمني.....على رقصھم سویا

طویل ....كان شاب مقبول انیق جدا......العروس مع شاب خلفھا ووالدتھ
نظرت الیھ ووجدت !!.....كان مھندس...طریقة حدیثھ فیھا ثقة متناھیة.....ورشیق

قابلت ...شعرت بسعادة غامرة ظھرت على وجھي....فیھ كل ما كنت اطمح الیھ
وحین ....وھي ایضا ابدت اعجاب شدید بي.....والدتھ بحب وابتسامة صافیة

مددت لھ یدي الصافحھ بشكل ....او ھكذا كان اسمھ....عرفتني على مراد
حتى شعرت ان ....تأخر في مد یده.....فوجدتھ یتطلع الي من اسفل ألعلي....عفوي

لكنھ لم یوجھ لي ...وفي النھایة مد یده لیصافحني....مظھري سخیف للغایة



قلت في بالي ال بأس ربما .....ظل یحدث والدتي ووالدة العروس ووالدتھ......حرفا
تصادقت والدة العریس مع والدتي ......حیاء الموقف ووجود الكبار یطلب ھذا

مؤلفة الروایة  .....وجدتھ ینظر في اتجاه اخروكلما تطلعت انا للعریس .....جدا
حین ذھبت ألصفق قلیال للعروس ولكل ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

كنت اشعر كأني في فیلم ....رایت والدة مراد تدفعھ لیقف الى جانبي....من یرقص
كنت اشعر بسعادة غیر عادیة ولكني كنت استغرب عدم اقبالھ علي ....سنیمائي

ونحن ....وفي نھایة الحفل......وكنت اشعر انھ شدید الخجل برغم ثقتھ بنفسھ
وقالت لوالدتي ان علیھا ....قامت والدتھ بتودیعنا واخذ رقم ھاتف المنزل....راحلون

الفرح ركبت في  اجنحةشعرت ان .....ان تفخر بوجود عروس مثلي في بیتھا
نادت والدة .....واغني من السعادةظھري وانھ بقي لي ثانیتان قبل ان اطیر وارقص 

فنظر الي نظرة بال اي معنى ....فتطلعت الیھ بخجل.....مراد علیھ لیأتي ویودعنا
فنظر .....مددت یدي الصافحھ للوداع ویبدو اني لم اتعلم من خطاي األول.....محدد

ولم ....ثم صافحني متأخرا بضعة ثواني.....الي نفس النظرة من اسفل الى اعلى
لن اجعل .....وما ان یوجھ الحدیث ألحد اخر حتى ینطلق لسانھ......بحرف ینطق

تخیلت نفسي ....فالیوم یوم فرح....شیئا كھذا یضایقني او یقلل من فرحتي
وتخیلت ان احدا من المنتدى یرسل لعماد یخبره انھ تمت ....مخطوبة
عماد  وتخیلت شعور....تخیلت الجمیع ینظر لي بحسد وینقل الخبر....خطبتي

وألنھ مازال في بؤسھ بینما .....ربما لضیاع قلبي من بین یدیھ....بالحسرة والندم
رمیت كل ھذا خلفي وظللت اتخیل مراد زوجا .....انقذت انا وصرت مخطوبة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....وكیف سیكلمني....وكیف سیحضر للبیت....لي
تخیلت نفسي ....ھو یقول لي كلمة احبكتخیلت مالمحھ و......امرأة من زمن الحب

سمعت والدتي تدعو بان یكون ھذا عریسي فعال وعرفت منھا ....وانا انادیھ زوجي
انھا طلبت من والدة العروس قبل شھر ان تجد لي عریسا ألنھا تشعر اني تأخرت 

ولو تأخرت عن ذلك لما عدت ...واني قد نضجت وحان وقت قطافي....قلیال
لكن ....غربت كالم والدتي الذي اشعرني اني خضار ولست انسانةاست!!....صالحة

وتزوجني ......البد انھا لن ترتاح وتحس انھا انھت مھمتھا حتى تلحقني باخوي
  .....وتنتھي من المسؤلیة لألبد

  

  

  

  



حتى اني حكیت لفھد ....لم اترك صدیقة إال وحدثتھا عن موضوع العریس
كان مشغوال فھد تلك األیام في المذاكرة .....وتمنى لي ھو السعادة.....عنھ

ألن امتحاناتھم كانت على األبواب حتى انھ اخذ اجازة من عملھ بالجیش ......ألوالده
فتحت ایمیلي فوجدت رسائل .....لم اھتم النشغالھ ألني كنت سعیدة......كضابط

 ورسائل وصلتني من عضوات یقلن لي ان عمر یفتقدني وانھ.....وصلتني من عمر
تذكرت .......لكي یتوسطن عندي لھ لیعود لي.......یسأل عني العضوات األخریات

كل شئ خاص بھ وكیف كان یقاطعني ما اذا لم استجب لرغباتھ ویعود لي حین 
لم ارد .....شعرت باألشمئزاز حتى من اسمھ...یحلو لھ ذلك وكأني لعبة بین یدیھ

في احتقار لھ فلما اضیع وقتي  فكرت ان التجاھل ھو اكبر....على رسائلھ مطلقا
مؤلفة  ....واخبرت العضوات اال یحدثنني عنھ مرة اخرى.......شتمھ او اھانتھ

طویت صفحتھ نھائیا من ......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
حتى اني لم اعد ادخل .....وقلت ان اصفي نفسي وذھني لمراد.....حیاتي
وشعرت ان .....افقت من جو المرارة الذي كنت فیھكنت سعیدة وكأني ....الشات

ولم اتوقع لحظة ان النتیجة قد تنقلب .....الدنیا حقا جمیلة تفتح بابھا لي شیئا فشیئا
  .....علي

  

  

  

قلبي اخبرني انھ موضوع ......خرجت من غرفتي فسمعت والدتي تھمس في الھاتف
فسمعت والدة ...الثانیة وفتحت السماعة....فتسللت لغرفة نومھا....یخص العریس

  :العروس التي جلبت مراد تقول ألمي

  

  

یھتم ....ال ادري مابال شباب ھذة األیام.....وهللا انا مكسوفة منك یا عزیزتي -
ومن قال ان حبیبة .....قال یرید فتاة جمیلة قال.....بالمظھر وال یھتم بالجوھر

حبیبة جمیلة .....ایجب ان تكون فاتنة لیفكر بخطبتھا؟.....لیست جمیلة
لكنھ قال انھ یرید فتاة بعیون ملونة .....بل انھا افضل من العادي.....ومقبولة

واتصلت بي وھي ....حتى ان امھ حزنت كثیرا......وشعر ومش عارفة ایھ
 .....في منتھى المضایقة واعتذرت لي



  

  

  

لم  انا.....ولن یخبطني ابدا.....مراد ھو الذي رفضني.....اذن مراد قد رفضني
 شعرت اني اسیر....لم ولم ولم....لم اقنعھ...لم اعجبھ كامرأة......اعجبھ من األصل

واغلقتھا ......دخلت غرفتي......ال انتِ .....وھمیة) ال(وفوقي عالمة 
حاولت استحضاره بكل ما اوتیت .....لم اتمكن من البكاء....ولدھشتي.....بالمفتاح

كل احالمي ......اكبر من ان تذرفھ دموعي كان حزني.....ولم افلح.....من تعاسة
اذن ھذا ھو العریس الوحید الذي كان ......تكسرت بقسوة ال سبیل لوصفھا

ماذا سأقول !!.....بل انھ حتى لم یتقدم لي رسمیا وال استطیع ان احسبھ.....لي
ھل من ......ماذا ساقول لنفسي...بل األسوء....ماذا ساقول للناس....لصدیقاتي

لماذا .....فتاة ضائعة ال بوادر ألي مستقبل لھا؟......ل ان اعود لما كنت علیھالمعقو
مجرد فتاة ....انا فقط عادیة.....انا لست سیئة الشكل.....لما انا؟.....یحدث لي ھذا

لكن احدا لم یحاول التعرف علي لیعرف ان شخصیتي لیست عادیة بل ....عادیة
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  ....الرجال في شئولكن یبدو ان ھذا ال یھم .....متمیزة

ال ....كل ما یھمھ ھو القشرة الخارجیة شكلھا ولونھا......او امرأة من زمن الحب
الى األعماق السفلیة المظلمة .....شعرت اني سقطت الى اسفل.....یھم طعمھا

شعرت ان عقدة من البؤس وسوء الحظ قد تكونت داخل صدري وجثمت ....السحیقة
لن اقول اني فقدت الثقة بنفسي ......لي وجعلتني انظر لنفسي بطریقة مختلفة كلیاع

ولكني شعرت بشعور السجین الذي كان على .....فانا لم اكتسبھا یوما حتى افقدھا
لم اتمكن من اغالق عیني لحظة !!.........وشك ان ینال حریتھ فحكم علیھ بالمؤبد

مت من ....فقط مت.....ولم ابكي....حتى نفسي....ولم اكلم احدا اطالقا.....واحدة
  ......وغرقت في الالشئ....وصمت....اعماقي

  

  

  

سالتھ ان كان قد احب في .....حاكیتھ....وجدت فھد اون الین.....في الیوم التالي
ولم یخبر بھا احدا .....فحكى لي حكایة سریة كان یحتفظ بھا لنفسھ.....حیاتھ

وانھا لم تعلم قط ...باخت زوجتھ الكبري في البدایة حكى لي انھ كان معجب.....قط



وانھ طبعا لم یملك الجرأة ألخبارھا اوال ألنھ لم یكن قد بلغ السابعة عشرة ....بھذا
حكى لي عن عذابھ بكتمانھ لحبھ وھو .....بعد وثانیا ألنھا كانت تكبره بخمسة اعوام

ج باختھا لوجود بعض وحكى لي عن موافقتھ على الزوا....یراھا تزف لرجل غیره
خصوصا حین حكى لي عن ندمھ .....شعرت كم ھو رجل تعیس.....الشبھ بینھما

وشعر انھ قد .....فلقد قتل فیھ الشباب.....على الزواج وھو في ھذا السن الصغیر
شعرت بطریقة او باخرى انھ اتعس ......شاخ باكرا ولم یعش شبابھ قط

سألتھ عن سبب اخباره .....لكنھ كان تعیسا.....لیس اكثر تعاسة مني طبعا....رجل
فباح لي انھ یحس براحة غریبة ....بھذة القصة لي انا بالذات دونا عن كل البشر

فرحت انھ لم یسالني عن ....وحینھا قلت لھ اني ارتاح لھ اكثر.....اتجاھي
وفي رغبتي الدائمة في الحدیث ...ازددت في وصف راحتي لھ.....العریس

انھ دوما یدخل الماسنجر لیراني ما ان كنت حاضرة او    فباح لي...معھ
مؤلفة الروایة یاسمین  ....ویتنظر موعد حضوري حتى یتمكن من محادثتي....ال

بدا كالمنا یأخذ منحنى الحب ......ثابت او امرأة من زمن الحب
شعرت انھ لمس عندي جنبا .....واألعجاب الذي ولد فینا بغیر ارادتنا....المستتر

لم اكن ......وھاھو یعید لي جزءا منھا....كنت للتو قد طعنت في انوثتي....روحامج
ال یھمني ماھو القادم وماھو ....ال یھمني من تكون یا فھد....ألضیع فرصة كھذة

كل ما یھمني ان اكون انا األنثى التي ...ال یھمني زوجتك اوالدك ال شئ....الحاضر
وخصوصا رجل ...ارید ان اكون ھكذا ألي رجلانا ....انا فقط.....تحب وتحلم بھا

  :فقلت لھ.......كنت سكرانة بفشلي واحباطي التام...بصفات فھد الرائعة

  

  

لست ادري كیف حدث .....خبرك بشئ كنت اخفیھ كل ھذا الوقتسأ.....فھد -
  .....اتدري اني احبك؟.....ولكنھ حدث دون ارادتي

 
  

  

  

  

  

  



  

  ثاني عشرالفصل ال

  

 
  

اھمھا ثقتي .....وافقد اشیاء كثیرة بي......نت افقد نفسيشیئا فشیئا ك
لم یعد تفكیري منحصر ......واساسھا ارھاقي من الفشل العاطفي كأنثى.....بنفسي

بل ان تفكیري ابتعد قلیال عن .....في البحث عن الشریك المناسب
ایة مؤلفة الرو .....كما یفكر الرجال......اصبحت افكر في الحب فحسب....الزواج

فصلت الحب عن الزواج واصبحت ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
وایا كان المستقبل الذي لن .....اتمنى رجال یحبني ویحب انوثتي ایا كانت صفاتھ

شعرت بداخلي اني ھكذا او ھكذا لن احصل على .....ال یھم.....یكون بیننا
دمنتھ ولم یعد بامكاني العیش فلقد ا.....ولكني ارید ان اعیش الحب......مستقبل
لم تكن جرأة وانما اختصارا ......ماذا یعني لو اني اعترف بحبي لفھد......بدونھ

لذلك اقدمت على ھذا .....من وجھة نظري...الیام طویلة ولیالي حیرة
  :فقال......التصرف

  

  

حبیبة انتِ انسانة غالیة جدا ......كنت احس ان شیئا كھذا سیحصل -
 ال استطیع رد ھذة المشاعر...لكني.....علي

 .....؟؟؟؟ألنك متزوج الیس كذلك -
انت تقولین انكِ تحبیني لكل ما انت .......اوالدي كذلك.....اجل -

 ......وألنك بحاجة لبدیل عن عماد لیس إال.....فیھ
ولم اكن ......انا وعماد افترقنا منذ شھور طویلة....ھذا غیر صحیح اطالقا -

بدیل ولو كنت كذلك لما بحت بھذة العواطف دون ان اكون ابحث عن 
 )....كم انا كاذبة......(صادقة

ماذا احببت في من ....وبال مبرر.....مازلت اشعر ان حبك لي بال ھدف -
 ...األساس



كل .....قوتك......طریقتك....رجولتك ھدوءك....احببت فیك كل شئ -
 ......شئ

الواقع انتي فتاة تعشق من اول .....شكرا لك یا حبیبة)....وجھ مبتسم( -
ِ منذ عرفتك......كلمة من الصعب ان یقاوم رجل عاطفتك ....وھذا رایي فیك

 .....اعتذر لك.....لكني آسف......الجیاشة وصدقك
انا التي یجب ان اعتذر ......انت معك كل الحق.....الباس ال داعي لألعتذار -

 .....األحوال واتمنى لك السعادة في كل.....على ھذا الموقف

  

 

اغلقت .....كما اننا ھكذا لن نتكلم مجددا......كان موقفا في قمة السخافة واألحراج
النت وجلست في غرفتي اراقب السكون واقارنھ بازدحام الصرخات 

ولكن بال ......اضع یداي على اذناي لعلي ال اسمع ما بداخلي.....بداخلي
كلما شعرت .....اضحوكة للكون بأكملھانني استمر في جعل نفسي اكبر .....فائدة

لقد جعلني .....لقد كان خطا فادحا.....لما افعل ھذا.....بالمھانة كلما اھنت نفسي اكثر
اقول لھ اني احبھ ولیس ھذا فقط بل واشكر فیھ واعدد ممیزاتھ بعد ان كان قد رفض 

  .....حبي كم انا حمقاء

  

  

ت في ید شاب في الثالثینات اسمھ وقع.....بعدت الى عالم منافذ الشات من جدید
لكنھ فصل من منفذ الشات عدة .....كان یتحدث معي بطریقة غریبة نسبیا......منیر

فقال لي ان نكمل على المیل .....مرات وھو یكلمني ویعود بنفس األسم ألعرفھ
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......فلم امانع كثیرا.....افضل
سالتھ كم یبلغ .....تحادثنا على المیل فأخبرني انھ طبیب انف اذن وحنجرة......الحب

فقال لي ان ......فقلت لھ انت اكبر مني بكثیر.....٣٨فقال لي ....من العمر تحدیدا
بدأت اشعر .....فما ان اقع في غرامھ حتى انسى كل ھذا....ھذا موضوع غیر مھم

ل ككان عادي الش....اراني صورتھ.....فسكت.....برائحة غروره تفوح من كالمھ
وبرغم ذلك لم ارتح ....یبدو علیھ الغباء بعض الشئ ولكنھ كان ابیض وعیناه ملونھ

  :فسألني.....لمالمحھ وشعرت انھ اقل من العادي

  



  

 براءة األطفال في عیني ألیس كذلك؟.....ما رایك بجمالي؟  -
 نكتة جمیلة......ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -
كل الفتیات یقولون لي ھذة ....اني احكي صدقا.....ل اني امزحمن قا -

لقد .....الكل یراني في منتھى الوسامة وھذة مشكلتي في الحیاة.....الجملة
 ....سئمت ارتماء الفتیات علي باألجبار یا حبیبة

  :البد وان ارد على ھذا المغرور.....یبدو اني وقعت في بالوعة من الغرور

ولو ان فتاة تقربت لك لشكلك فاعلم انھا .....تفكر بھان الشكل اخر شئ  -
 !!....انسانة تافھة سطحیة

صحیح این ....بالنسبة لي الشكل ھو اھم شئ....لما تافھة.....تافھة؟ -
 ....صورتك؟

لما تھتم  مث........ال احب ذلك....على النتانا ال ارید اظھار صورتي  -
 ھل انت منھم؟؟.....لشكلي بھذة الطریقة

ما ان تقعین في حبي حتى تفعلي كل ما ...عموما انا لست قلقا.....م؟من ھ -
 ....اطلبھ منك

ولكن اال ترى انھ من الصعب ان اقع في حب رجل یكبرني بما یزید عن  -
 الخمسة عشر عاما

 لقد خطبت ثالثة مرات....یا عزیزتي كثیرات غیرك تمنوني -
 وماذا حصل؟....ثالثة مرات؟ -
 .....كان اختیاري خاطئا جدا....ابدا خطبت لفتیات غیر مناسبات -
 ....إال ترى ان ھذا امر غریب؟!...والخطأ من عندھم؟....الثالثة یتركوك -
او الالتي یحببني لكوني .....المادیاتسئمت الفتیات .....ا الذي تركتھمان -

لكني اشعر انك !!.....یبحثون عن المناظر والفشخرة.......طبیب ووسیم
 .....وانك ستحبیني لذاتي تبدین عاقلة ورزینةلست مثلھم یا حلوتي 

لذلك لن اكمل الحدیث .....الواقع أنا ارى اننا غیر متناسبین -
 .....الوداع....معك

حكمتي علي على أي اساس وانت لم .....لما تقولین ھذا.....مھال مھال -
اتحكمین من خالل الشكل او تجاربي السابقة ......تعرفیني بعد؟

 .....ان تتركیني حین ال تعجبك شخصیتي فقطیجب ....الفاشلة؟
انت .....شخصیتك ال تناسبني وھي مزعجة جدا....وھذا بالضبط ما وجدتھ -

وان  تظن نفسك توم كروز وتظن ان كل من ستعرفك سترتمي تحت قدمیك



ال احب ان اتحدث مع ......من ال تحبك البد وان یكون فیھا خطأ ما
 .....امثالك

 

رة واحدة وارسلتھا لھ وقبل ان یكتب الرد كنت قد حذفتھ كتبت ھذة الكلمات م
ي ید ان اخلص منھ بألم اھتم لرده كنت ار.....ووضعتھ في التجاھل

 .....اشكال زبالة ال ادري من این یظھرون وكیف یخلقون في ھذة الدنیا....طریقة
ت لألسف وجدت على الن......مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
وجدت فھد قد ظھر اون .....نماذج مماثلة كثیرة جدا منھ لدرجة اني مللت

وقال ....لكنھ عاد وكلمني....بعد ان كنت قد ظننت ان كل شئانتھى بیننا......الین
  :لي

  

  

 .....لم اقدر على بعادك یا حبیبة -

  

 

ة كانت ھذ....لمستني الكلمة فكم كنت بحاجة الشعر ان ھناك من یفكر بي ویحتاجني
بدأت اشعر انھ مختلف ....األیام التي بعدناھا عن بعض قد جعلت رفض فھد یلین

ثم ....سالني كیف شعرت ھذة األیام....لني بلھفة عنيسأ.....معيجدا في حدیثھ 
لمست وتره .....فاجبت بدالل اني اشتقت رجولتھ......سألني ان كنت قد اشتقت لھ
وركع اما قلبي كما اردت تماما ......فخر امامي.....الحساس وقد شعرت بذلك

  :وقالھا

  

  

  

اني .....لم اتوقف عن التفكیر في اعترافك لحظة واحدة طوال األیام الماضیة -
فلقد صارعتني حتى ....ان حاولت قتل مشاعري في نفسي فلن استطیع

 .....فانا احبك حتى لو لم یكن من حقي....صرعتني



 لم تظھر ھذا ابدا....امعقول تحبني؟ -
لكن ....ولم یكن ھناك اي فائدة من األظھار...م یكن ھناك سبیل ألظھرنعم ل -

 انا احبك....وال فائدة من األنكار......انت ھنا معي وانا معك......یاحبیبة

  

 

حین احبني قلب .....شعرت اني ملكت الدنیا بما فیھا......شعرت بانتصار ساحق
بل اني شعرت اني اتغلغل شیئا ....لم یكن حب فھد عادیا مثل الشباب التافھ.....فھد

ولم یكن كالمھ .....لم یكن متحدثا جیدا....كان عیبھ الحدیث نفسھ......فشیئا بداخلھ
وكنا اذا ......كنت اشعر احیان كثیرة اني اخرج الكالم من فمھ بالقوة....رومانسیا

ي یسكت كلیا حتى اتحدث وافتح ا....تحادثنا على النت وانھینا حكینا عن یومنا
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت .......كان ھذا األمر یجذبني لھ في البدایة.....موضوع

لكني شیئا فشیئا بدات .....الرجل الثقیل الغامض............او امرأة من زمن الحب
كالمھ قلیل ویعلق على موضوع حكیتھ لمدة طویلة بكلمة ......احس انھ ممل للغایة

كنت ....بل اني كنت احتاج اھتمام....ن اكلمھ حبا فیھثم اني لم اك.....او كلمتین
األمر األكثر غرابة انھ كان .....كلمات حب ورومانسیة وخیال....احتاج حب

فمثال احدثھ .....یحدثني عن زوجتھ واوالده وكنت اتقبل الموضوع بشكل عادي
بمنتھى البساطة فاجده ال یجیب وبعد فترة یجیب ویقول لي كنت اشرح شیئا 

برني متى خبل األغرب واألعجب انھ كان ی.......او قمت ألساعد زوجتي.....بنيأل
كنت اشعر انھم اسرتھ بل اني ......ولم یكن یھتز اي شئ بداخلي......یؤتي زوجتھ

كنت اسألھ ....بعد ان احببنا بعضنا......كنت اسألھ عنھم بمنتھى البراءة والشفافیة
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....ع في حبي اناعن عیوب زوجتھ وما یفتقده معھا لیق

استغربت من ھذا الرد الذي .....فقال لي ال شئ محدد......او امرأة من زمن الحب
خذه من حتى ان یجد فیھا عیبا او نقصا یأ یخون زوجتھ دون.....یقتل

ولو بقي .....ظللت الح في ھذا الكالم فأخبرني ان الحب خلق لیكون سرا.....غیرھا؟
طبعا ......فقد رونقھ وصار روتینا او عادة.....عالنیة ودخل في مسؤلیات الحیاة

فھو لن یلتقیني ابدا او .....فھمت من كالمھ اني اناسب مقاس قلبھ ومقاس سریتھ
  .....یحدث اي شئ زیادة عن الكالم في النت وھو ال یرید غیر ھذا

  

  

  



  

وشعرت انھ ال ...مللت كثیرا منھلكني ...كنت متحمسة بشدة لحب فھد في البدایة
فانا ال استفید منھ بشئ بل على العكس اشعر معھ بالوحدة كما لو كنت .....یكفیني

وحین كان یكلمني حبا ....لدرجة اني اصبحت اتوسل منھ الكالم الحلو....بال حبیب
كنت .....وعن حبھ لي عن طریق القبالت واألحضان......،كان یتحدث عن العالقة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ....احیانا الحظى باي كلمة حب اسایره
ألني كنت ادرك .....واحیان اخرى كنت اشعر بالغضب واألشمئزاز......زمن الحب

مكروه ومرغوب في نفس ......كان ما بیننا غریب حقا......انھ متزوج
قلت ان ....للغایة فكنت مكتئبة......ذات یوم ھاجمتني بعض الذكریات.....الوقت

فوجدتھ بنفس بروده وقلة .....ارتمي في احضان حب فھد لعلھ یخفف عني
وال یقاطعني او یعقب على اي شئ ....یتركني اتكلم مثل الكاسیت....كالمھ
فیقول لي ....فاسكت واطلب منھ ان یعلق!!.....وكأنھ یستمع لمغنیة.....اقولھ

  :لشدة غضبي سألتھحتى انني یومھا ......اكملي!!....اسمعك

  

  

 ....ھل انت ھكذا مع زوجتك ایضا -
 ......لیس ھناك وقت......انا وزوجتي ال نتحدث كثیرا........... -

  

 

وانفجرت فیھ اخبره بمدى .....لم اتمكن من كبح شعوري بالشفقة علیھا كزوجة
ویبدو ان حمم بركاني قد لسعتھ فحركتھ .....تعاستي في ھذا الحب واحتیاجي

قلت ال باس من اعطاءه رقمي فأنا حقا ......لیحادثني.....وطلب رقم ھاتفي....قلیال
ثم انھ من ....محتاجة لعودة المكالمات واألھتمام من جدید فكم اشتقت لھذة األمور

اذكر اول مرة .......وھذا ما فعلتھ.....دولة اخرى لن یضرني ان اعطیتھ رقمي
الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة  ......سمعت فیھا فھد یتحدث

لكن طریقة .....میل بالفعل كصوت رجل وجذاب للغایةجكان صوتھ ......الحب
كأن رجال ....كالمھ یخلو من اي عاطفة او احاسیس......حدیثھ التي كشفتھ امامي

حین انھیت الحدیث .......لست ادري ان كان ھذا خجل منھ ام ماذا......آلیا یتحدث



ي لم اشعر بأ.....ني كنت اقضي واجباوكأ.....ول مرة لم اشعر بنطقة سعادةمعھ ا
  ....كان رجل حقا غریب النوع.....عاطفة

  

  

  

وانھ كان یرید .....اخبرني انھ معجب بي......كلمني صدیقھ خالد المطلق عدة مرات
وانھ وجد في كل المواصفات .....الزاوج من مصریة منذ زمن

قلت لھ .......كیف وصلت بخالد الجرأة لیقول لي كل ھذا اندھشت......المطلوبة
ماذا فعل في ....ثم سألتھ بعدھا مباشرة......بجمود ان اھلي لن یقبلوا زواجي منھ

موضوعي بخصوص المنتدى وكونھم ظلموني الم یحدثني اصال من اجل ان یعید 
لت لھ اني لن فق.....فطالبني ان اعود للمنتدى اوال ثم یعید لي حقي.....لي حقي؟

فقد تركت المكان بھذة الطریقة حتى یعود لي حقي .....اعود إال حین اجد لي مكانا
  :فغضب وقال.....ولیس الود بھذا الشكل السخیف وكأني مكسورة

  

  

كل ما یھمك ھو ....مجرد معرفة مصلحة....الھذا تكلمیني على األیمیل -
 ..!!انت ال تكلمیني لشخصي ولما بیننا.......المنتدى

الم تقل ...وھذا ماقلتھ لي منذ البدایة....نعم ولما افعل ھذا ما عرفتك من اجلھ -
ثم ماھو .....استطیع ان افعل وافعل وادیر المنتدى كلھ من خلف الكوالیس

 ....الذي بیننا ال شئ بیننا
ِ تتالعبین بي لتصلحین لمصالحك - لكن ھنا .....كنت اشعر منذ البادیة انك

 ...مسال....ینتھي كل شئ
 !!....الف سالمة -

  

 

ھو ذاك المغفل الذي یظن اني ساذجة بما فیھ الكفایة ألقع ....ھذا فقط ماكان ینقصني
من فینا الذي یستغل ...ولیس ھذا فقط بل انھ ھو الغاضب ألني استغلھ...في یده
اوھمني انھ سید الرجال الشھم المغوار الذي ال یترك حق احد وال یخشى .....األخر



وھو اكبر صایع لم یعمل معي كل ھذة التمثیلیة إال لیجعلني اقع في ....ملومة الئ
  ......الرجال الحقراء اكثر من  الھم على القلب....حبھ

  

  

  

وایام ....ایام یكون في منتھى العاطفة والحب....كان فھد دوما متردد في حبھ معي
ثلج واحیان اخري  اخبرتھ انھ یشبھ احیانا لوح....كثیرة جدا جدا في منتھى البرود

سئمتھ وعاملتھ .....كلما قابلت بروده.....وانا بین وجھیھ حائرة....بركان مشتعل
وھكذا ...فأصطدم ببرودتھ....فأعود ألھتم بھ....فاقابل حرارتھ......،بالمثل
فقد كان دوما یطالبني ......كانت اكثر مشاكلنا تقوم بسبب انانیتھ الشدیدة......دوالیك

وحین اقولھ لھ ...الھاتف في اوقات اھلي متواجدین فیھا فال استطیع بالحدیث على
بل یبقى یومین او ثالثة یعاملني بجفاء ....ذلك ال اجد منھ اي تفاھم او اي تقدیر
بدا شیئا فشیئا یأخذ الصورة العامة لجمیع ....كعقاب على تقصیري في تلبیة رغباتھ

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  ......ثیرابدات اشعر حقا انھ ال یختلف ك....رجال النت
حین كنت اطالبھ انا ان یكلمني عند الفجر او بعد ......او امرأة من زمن الحب

لم اكن اغضب وكنت اشعر ان ھذا شئ .....منتصف اللیل كان یرفض بسبب زوجتھ
كثرة انانیتھ .....لكن ان كان الرفض مني انا تقوم الدنیا وال تقعد......عادي

الست انا ....ترى لما لم یطالبني ابدا برؤیة صورتي......اتھ جعلتني اتساءلومتطلب
الم یحاول حتى ان یتخیلني او یسالني كیف ......المعشوقة التي یحبھا كما یقول

ھل یفكر مثلي اننا مجرد خیاالت في حیاة بعضنا نھرب الیھا من .....ابدو
رسمھا بداخلنا كما نحب ان تكون فنحن ن......وال نرید ان نراھا بوضوح....واقعنا

  :لما لم یطلب ان یراني فقال...سالتھ في ھذا.....ولیس كما ھي حقیقة

  

  

 ...........ماذا ستفعلین بعد ان تریني صورتك؟ -
 !!.....ساسالك عن رایك بي -
 .....وماذا بعد ذلك؟ -
 احب ان ارى حبیبي ھل ھذا امر غریب یا فھد؟...سارى صورتك انا ایضا -
 .....ان ترینيال ارید  -



 ....لماذا؟ -
 )وجھ متكدر(الني قبیح المظھر جدا یا حبیبة .......... -
 ...كیف قبیح؟؟ -
 ......ومالمحي لیست جمیلة البتة.....اني سمین مثل الدب واسمر -

  

 

ولكن ان رأیتھ .....ھل اصر على رؤیتھ؟...شعرت بالصدمة ولم ادري بما اجیب
مكن من األستمرار بتمثیل الحب وصدمت بمظھره قد اضطر لتركھ او لن ات

لن استفید شیئا ....فكل ما اریده ھو الخیال...ماذا ساستفید لو فعلت ذلك....لھ
فاستسلمت وغیرت الموضوع ولم اطالبھ ....ان شكلھ ال یعنیني في شئ....برؤیتھ

  ......قط مرة اخرة برؤیتھ

  

  

  

تمام یحرق اعصابي ظل تردد فھد یغیظني وتقلبھ بین الجفاء والبرود وبین األھ
اراه متخوف جدا من معرفة اي .....وخصوصا تقلباتھ التي بال ادنى سبب واضح

كان ھو مدیر ....لدرجة انھ اعطاني رابط منتدى ألشترك بھ....احد بعالقتنا
فقمت بالتسجیل واول شئ فعلتھ ......اخبرني ان صاحب المنتدى ھو ابن عمھ....فیھ

وقلت لھ اني سعیدة ان .....المنتدى كرسالة خاصةاني ارسلت رسالة عشق لھ على 
ویرسل لي على ....ففوجئت بھ ال یرد على رسالتي....تكون اول رسالة ارسلھا لھ

المیل لیخبرني ان اتوخى االحذر كثیرا فصاحب ھذا المنتدى یعرفھ في الواقع وھو 
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .......ال یرید فضایح

ولكن ھذا الموقف تكرر كثیرا في عدة ....تكدرت جدا بھذا الموقف......حبال
وبعد ان اقابلھ في .....فال یجیبني.....مرة اتصل علیھ ألمر ضروري.......صور

وقت اخر یخبرني انھ لم یرد ألن زوجتھ كانت خارج البیت وعلى وشك 
فقال ....ي مشوارفأخبرتھ ان یكلمني وھو خارج المنزل حین یذھب أل.....الحضور

اخبرتھ ان یكلمني في .....لي انھ ال یحب ان یراه اي احد بالشارع وھو یكلمني
قال لي انھ .....العمل فرد انھ خائف ان یكتشف احد من العمل انھ یكلم اي امرأة

شعرت شیئا فشیئا ....یكلمني وھو مغلق على نفسھ غرفتھ ووحید تماما في البیت



وكأن ال ......ري حقا ما الذي جعلني اصبر علیھ كل ھذاولست اد.....بسخافة حبنا
شعرت اني ......رجال غیره یمكنني محادثتھم شات واألستفادة منھم ومن اھتمامھم

تلك العشیقة السریة في حیاتھ التي یخرج معھا شخصیتھ السوداویة الشھوانیة بینما 
بین الرجل ال یعرف اي شئ عن الروابط .....ھو في الواقع مجرد صنم جامد

حتى جاء ذلك ....اصبحت ال اطیق ما یفعل....والمرأة سوى العالقة الجسدیة البحتة
غاب عني ....وقلقت علیھ....الیوم الذي غاب عني فترة طویلة وانا كنت بحاجة الیھ

مؤلفة الروایة یاسمین  ....كلمني في كالم خارج....ثم حین عاد....یومین ونصف
غضبت علیھ وقلت لھ اني .....لیفرغ طاقة حبھ......الحبثابت او امرأة من زمن 

ثم اغلقت النت وكتبت لھ ......واني سئمت شحذھا منھ....بحاجة لعطفھ وحنانھ
ووصف دقیق لتحركاتھ ...فیھا كل ما في داخلي من شكوى...رسالة قویة اللھجة

وانھ لن .....فقال لي ان ھذة الرسالة بمثابة اھانة لھ...وتصرفاتھ معي وماذا تعني
  .....یكلمني مجددا

  

  

  

وكم ھو قلبي اغبى .....كم انا غبیة.....تألمت لفراقھ...بعد كل ما فعلھ بي فھد
ھل وصل بي .....لما اتألم لفراق شخص فعل لم اخذ منھ شیئا سوى التعب....واغبي

ولكن لیس ......الحال لدرجة ان احزن على فراق رجل متزوج خالي من العاطفة؟
فأفضل طریقة لنسیان شخص ما ھو حب ...اضیعھ في الحزن علیھ لدي وقت

وقفت بجانب .......في البدایة احكي مع صدیقاتي واسمع منھن.....شخص آخر
والتي كانت في مصیبة حیث قام احد ......صدیقتي التي تعرفت علیھا من منتدى

لالب توب الشباب الذین كانت تكلمھم على النت بتسجیل فیدیو علیھا من كامیرا ا
مؤلفة  .....حیث قام بعمل ھاكر على جھازھا من خالل األیمیل......الخاص بھا

واخترق جھازھا وقام بتشغیل ......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
لم افكر سوى بشئ ......الكامیرا وسجل لھا فیدیو فاضح وھي شبھ عاریة

امر غریب .......ام جھازھا؟لما تجلس شبھ عاریة من األساس ام.....واحد
كانت الحكایة ......وكیف استطاع ھو عمل كل ھذا بنفسھ.......حقا

ألنھ لم یفعل ھذا فحسب بل انھ قام برفع الفیدیو الفاضح على موقع .......تؤرقني
لست ادري ماھو الذي ......قمة في القذارة.....یوتیوب الشھیر وسماه باسمھا الكامل

تحطمت الفتاة كلیا وال اظن ان لھا مستقبل من .......ااستفاده بفعل كل ھذ
ولكن ما سمعتھ منھا جعلني ادرك خطورة شئ اسمھ .....اآلن



عدت .....وخصوصا ان ھناك برامج لتسجیل الكامیرات كمقطع فیدیو.....الكامیرا
لم یرضیني ......وعدت اتعرف على اناس مختلفین.....الى منافذ الشات

قمت بتغییر منفذ الشات وعمل بحث في جوجل عن منافذ  وذات مرة.....احدھم
جدیدة ألتعرف على اناس جدد وحین دخلت المنافذ الجدیدة فوجئت ان بعض الناس 

بل ویسمون انفسھم باسماء خاصة .....بتحدثون عن األباحیة في الشات علنا
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......بالعالقات المحرمة

ماذا جرى لنا ....جعلني ھذا اصعق واشعر باألشمئزاز من منافذ الشات......بالح
كیف تتحدث ....السنا مسلمین؟.....وھل األجانب یفعلون مثلنا؟....نحن العرب؟

وبكل ھذة ......الفتیات مع الرجال في امور كھذة بھذا الشكل السوقي العلني
والكل یرقص في حفلة ....أألن ال احد یعرف غیره على النت......الوقاحة
قرأت طلبات الفتیات .....فال یھم ما تقول او تفعل فلن یعرف احد من انت....تنكریة

وكالم یخجل رجل ان یقولھ خارج من ....علنا بالشات للعالقات المحرمة
قررت بیني وبین نفسي اني لن ادخل منافذ الشات مرة اخرى ألنھ من .......فتاة

یا ...مجدیة كل من فیھا یا إما مرضى یا إما قبیحي الشكل الواضح انھا عقیمة وغیر
یجب  أن افیق من كل ......إما متزوجین ومطلقین ویائسین ویبحثون فقط عن المتعة

ظللت فترة ابحث عن .....قلت ربما من األفضل لي أن اعود للمنتدیات......ھذا
فیھا ان اشعر ان ما  منتدى جید وفیھ ازدحام لیكون فیھ متابعة وردود كثیرة استطیع

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....خطرت في بالي فكرة غریبة.......افعلھ لھ مردود
ان اقوم بعمل بحث عن ایمیل احد اعرفھ ألعرف إلى ......او امرأة من زمن الحب

قمت بكتابة ایمیلھ وبحثت عن .....اول شخص خطر في بالي كان عماد....این ذھب
شعرت بشعور غریب وانا ....لي المنتدیات التي یشارك بھا فظھرت.....في جوجل

وانا ......ھو نفسھ لم یتغیر........وكلماتھ التي كنت قد نسیتھا.....اقرأ مشاركاتھ
فلقد وجدت اسم ....جاءتني صدمة ال یمكن ان یصدقھا عقل....افتش في المواقع

حي وفي ذلك الرد الذي یسمي نفسھ باسم ابا!!.....عماد في احد المنتدیات الجنسیة
ظھر في جوجل كان یكتب لفتاة كالم بذئ ویرفق كالمھ بإیمیلھ حتى تستمر معھ 

ولو انھ لم یكتب ایمیلھ في الرد لما عرفت ان اصل لھذة ......على األیمیل
مؤلفة الروایة یاسمین  ......اصال لم أعلم بوجود منتدیات لھذة األمور......الفاجعة

ان یتم عمل منتدى كامل فقط ...ھل من المعقول......زمن الحبثابت او امرأة من 
وان تستبدل اسماء األعضاء التي تعبر عن شخصیاتھم باسماء ....عن ھذة االمور

ھل ھناك ...اذا كان ھناك رجال یشتركون اذن......تعبر عن رغباتھم المنحرفة؟
یمیل ورقم ھاتف والرد ووضع ا.....فتیات جاءت لھم الجرأة للمشاركة في شئ كھذا

ھذة  الصدمة لم استطع .....ھل معقول وصل بنا الحال لھذا؟......وصورة وغیره؟
وجدت بعض ....وخصوصا اني حین بعثت عن عناوین المنتدیات......ان افق منھا



اي الذین ھم غیر .....المنتدیات لألشخاص ایضا المنحرفین في المجتمع
ویواصلوا المتعة عن طریق النت ان لم  مجال لیتعرفوا على بعض.......مستقیمین

اصبح النت یسھل كل شئ ویتحدث في كل .....یتمكنوا من ذلك في حیاتھم الواقعیة
شئ حتى في ھذة األمور التي كنت اظن ان من یسیر فیھا علیھ حتى ان یسترھا وال 

 مؤلفة الروایة .....یجھر بھا حتى ال یعاقبھ هللا ضعفین اال یكفي انھ یعصي هللا
لكن ھذا الجھر وھذا العھر كان فوق ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

اغلقت النت وجلست مع نفسي فقط ألتخیل كیف تكون حیاة فتاة تفعل ......احتمالي
وماذا یكون شعورھا ان حادثھا شخص بھذة األمور دون حتى ان .....ھذا علنا

تقیأت كثیرا ....لم اعد اتحمل......ماذا یفرقھا عن فتاة اللیل؟.......تعرفھ
  ......وشعرت باشمئزاز حتى من البحث على النت......یومھا

  

  

  

  

لم اتحمل اكثر من ذلك وعدت من .....بعد یومین من األنقطاع على النت
رجعت لذلك المنتدى األسالمي الذي دخلتھ یومھا وتعرفت فیھ على .....جدید
وجدت اعالن  ......بعض األمان والتوازن دخلت صفحتھ الرئیسیة ألستعید......عماد

كنت اظن ان الشركات ....استغربت كثیرا!!.....عن موقع للزواج...على الیسار
ومكاتب الزواج تكون في مكان ما على ارض الواقع وندفع لھا مال لكي تبحث لنا 

فوجدت ان العدید من األعضاء .....صرعني الفضول فدخلت الموقع.....عن الشریك
ین فیھ رجال ونساء من مختلف األعمار ومختلف الجنسیات ومختلف مشترك

كل شخص لدیھ ملف شخصي یكتب فیھ احالمھ عن .....األشكال واأللوان
وفكرت لما ال أجرب التسجیل ...اعجبني الموقع.....مواصفات شریك حیاتھ

وجدت اسئلة .....الذي ظل ملتصق بي طوال عمري....سجلت باسم حوریة.....فیھ
والجنسیة والدیانة ....عن العمر والشكل والطول والوزن...رة جدا لكي اشترككثی

حتى اصبح .....استمتعت وانا اجیب عن كل األسئلة....اشیاء كثیرة....واألھتمامات
وجدت ......مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب .......ملفي جاھزا

لم اھتم وقلت في بالي البد وانھ ....ملفيالموقع یطالبني بوضع صورتي حتى یكتمل 
عن .....وحین قمت بعمل بحث...ال فتاة تضع صورتھا الحقیقیة ھكذا علنا في الموقع

وھن بابھى ....وجدت ان تسعین بالمئة من الفتیات یضعن صورھن....الفتیات ألتأكد



ى فتیات جمیالت جدا وفتیات اخر......وجدت مختلف انواع الجنسیات......صورة
وفوجئت ان رسائل .....لم یذكر لي احد ھذا العالم من قبل استغربت انھ......عادیات

اجمل .....من اعضاء رجال بالموقع تصل لي رغبة بالتعارف الجاد من أجل الزواج
اعرف جنسیتھ ووظیفتھ ...ما في األمر اني استطیع قراءة الملف قبل ارد علیھ

وفرصة .....واج افضل بكثیر من الشاتشعرت ان مواقع الز....وارى شكلھ كذلك
  .......وشعرت ببعض األمل......للتعرف الجاد

  

  

  

  

كل عضو تعرفت علیھ في موقع الزواج كان یبدأ حدیثھ معي دوما برغبتھ الجادة 
كل ......في الزواج وفشلھ في معرفة اي فتاة تصلح للزواج في حیاتھ فلجأ للنت

ایة التعارف والحجة قویة ومعروفة انھ عضو منھم كان یطالبني بصورتي في بد
فكنت انصاع في النھایة .....بغرض الزواج واي عریس من حقھ ان یرى عروستھ

فمنھم ....ولكني بعدھا اكتشف ان ھذة بدایة الطلبات......واریھ صورتي ولو للحظة
شعرت ......والجلوس معي في مكان عام لیتحدث معي......من طالب بمقابلتي

ثم الیس من ......ف اعطي موعد لرجل على النت لم اقابلھ من قبلبالخوف فكی
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ......المفترض ان نتعرف على شخصیة بعضنا اوال

ونرى ان كنا متالئمین لبعضنا قبل ان یبدا ......امرأة من زمن الحب
یط اللسان الذي منھم ضابط الشرطة سل...قابلت انواع غریبة من الرجال.....طلباتھ؟

وحین سألتھ عن وظیفتھ اخبرني انھ ضابط ....كتب في ملفھ انھ مھندس
وحین استنكرت ھذة الكذبة قام بمھاجمتي وقال لي ھل تظنین ان كل شئ ....شرطة

ربما تكونین رجال یحادثتني ....وما یقنعني انك فتاة اساسا.....مكتوب ھو صحیح
شعرت ان ھذة مجرد ....ا ألتأكد انك فتاةیجب ان اراكِ على الكامیر....لیخدعني

وحمدا  لم یكن عندي كامیرا ....طریقة لیجعلني اقع في الفخ ویراني على الكامیرا
شعرت انھ مخبول فوضعت ایمیلھ في ....اني لن افعل فقلت لھ....من األساس

فوجدتھ یرسل لي شتائم كرسائل خاصة على الموقع ....التجاھل وریحت حالي
فقمت بتبلیغ ادارة !!).....لیھ طالعة فیھا اوي على ایھ انتي مین یعني(ي ویقول ل

ووضعتھ في قائمة التجاھل حتى في .......الموقع عنھ وعن رسائلھ
كالمھ .....فالح بمعنى الكلمة....ووجدت رجل اخر من مدینة بالصعید.....الموقع



كنت في ....یكلمني مایكاراد ان ......ھذة طبیعتھ وال یقصد ذلك.....كلھ فظ للغایة
فھذا افضل من اعطي رجاال ال یستحوق ...ذلك الوقت قد تجرأت واشتریت مایك

فضل ان اجرب من اال......رقم ھاتفي لیزعجوني بعد ذلك في وقت غیر مناسب
دون ان ....وشغل لي ھو كامیرتھ....وفعال حادثتھ على المایك......موضوع المایك

مؤلفة الروایة  .....ثة التي یجلس بھا ومالبسھ المبھدلةفرأیت الغرفة الر....یراني
وسمعت طریقة حدیثھ الفالحي الغیر ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

برغم انھ كان شخص طیب بالفعل وطبیب بیطري ومقبول الشكل ....عادیة بنفسي
 ي بھ دون فقطعت عالقت.....ھ جداویتعامل معي بشكل جید إال ان طریقتھ نفرتني من

واكثر ما كان یغیظني رسائل من رجال في عمر الستین وفي .....ان اخبره السبب
والعدید من الرجال ...عمر الخمسین یرسلون لیتعرفوا علي وانا اصغر من اوالدھم

امور اعجب من العجب تعرضت لھا في ....المتزوجون یرسلون لي لیتعرفوا علي
تتكرر ونفس الطرق التي یتحایل بھا  لكني الحظت نفس الحجج....ھذا الموقع

ومنھم طریقة غبیة جدا ......الرجال على قلوب الفتیات الراغبات في الزواج بشدة
وانھ سینزل قریبا في .....ان یقول لھا انھ مسافر ألحد دول الخلیج وكون مال كثیر

ذلك ان فعلیھا اذن ان تفھم من ...خالل شھر الى بلده لیقوم بخطبة الفتاة التي یختار
یحبھا وتحبھ وتریھ صورتھا ونفسھا كامیرا وتحادثھ وتعطیھ رقمھا وكل شئ في 

مؤلفة الروایة  ...اقل من شھر وبعد كل ھذا یقرر ھو ما اذا كانت مناسبة ام ال
یقول ....وإن رأى الفتاة ولم یعجبھ شكلھا......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

ول لھا انھ مضطر لألغالق لسبب طارئ وانھ سیقابلھا ویق.....لھا انھا جمیلة وفاتنة
او ان یقنع الفتاة من اول .......ویقطع عالقتھ بھا نھائیا....ثم ال یظھر مجددا....غدا

معرفتھ بھا انھ شعر بشئ غریب اتجاھھا یجعلھ یصر علیھا ولن یتركھا وانھ سیتبع 
ة انا مع كل الفتیات ال وأكثر تصرف غبي من االرجال حین یقول للفتا......احساسھ

اھتم واجعلھن یجرون ورائي لكن معك انتِ شئ مختلف اشعر اني ارید ان اجري 
وكانھ حین یتحدث معھا عن الفتیات بھذا الشكل ....خلفك واجعلك بأي طریقة تحبیني

المھین ویظھر لھا كم ھو مرغوب وكم تنازل وترك جمیع الفتیات لیسعى وراءھا 
انا على صدرھا وتزغرد من اجل حظھا السعید وترتمني ھي ان تعتبر ھذا نیش

مثل ھذة النوعیة كنت امسح بھم البالط .....بحضنھ وال تضیع ھذة الفرصة الثمینة
  ....وھكذا دوالیك.......واخرج قاموس الشتائم ألمطرھم بھا......ذھابا وایابا

  

  

  



  

اب وسیم طویل الذي حادثتھ ورایت صورتھ كان ش......لن انسى ذلك الشاب سعید
والذي ...معسول الكالم یعمل موظف بشركة في احدى دول الخلیج.....وعریض

واخذنا ......حین تحادثنا في البدایة كان ودود ولطیف معي....كان من نفس مدینتي
ففوجئت انھ یسكن بنفس الشارع الذي اسكن ....الحدیث فأخبرني عن عنوانھ بالضبط

علھ یطیر فرحة ویقول لي ان ھذة اشارة من السماء وھذا ما ج....بھ اي اننا جیران
وفي الیوم التالي اخبرني انھ اخبر والدتھ عني وانھ حین ......اني العروس المنتظرة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....ینزل اجازة في العید سیأتي ھو وھي لیخطباني
الحظت طریقتھ ولكني ....كنت اشعر بالفرحة لتھوره......امرأة من زمن الحب

فجأة تحول من دور الرجل .....منذ ان قلت لھ اني احبھ...الغریبة في التعامل معي
ویطالبني ان امسح .....على رجل العاشق الى دور سي السید الذي یضع رجل

اذا تأخرت عن موعدنا على النت یفتح تحقیقا عن سبب تأخري وان قلت .....قدمیھ
سبب خروجي والى این ومتى وكیف لم أخذ لھ اني خرجت یفتح تحقیق اخر عن 

ھذة المرحلة بعد !!.......مع اننا لم نكمل الخمسة ایام سویا...اذنھ وكأنھ امتلكني
خطوبة شھور یمكن ان یصل الیھا قلب الفتاة فتتقبل ھذا التحكم الغیر منطقي وھذة 

یمضي ولكنھ اصال ال یعرفني ولم .....العنجھیة في التعامل معھا كنوع من الحب
بل انھ كان دوما یقول لي نفس ....ساعة واحدة في استمالة قلبي حتى یفعل بي ھذا

ولسحقتك ولفعلت ولفعلت وعلیكِ ..لو فعلتي كذا دون اذني لكسرت رأسك....الجملة
ھل یظنني جاریة ......ما ھذا من یظن نفسھ؟!!...ان تطیعیني دون نقاش افھمتي

غانمي حین قالت ان كل رجل عربي یعیش صدقت الكاتبة احالم مست......عنده؟
لم یجد شعبا لیتحكم بھم ویعذبھم فیخرج ھذة العقدة .....بداخلھ حاكم عربي مستبد

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....الشرقیة في المرأة التي یقترن بھا
ن ھو ا....زواجبل اني شعرت ان ھذا ھو فقط سر رغبة الرجال بال......الحب

المرأة  وكذلك العقد والرغبة في التحكم ولوي  كیخرج رغباتھ في تل
طبعا لم اتركھ دون ان اعطیھ حقھ من ......ماھذة النوعیة البشعة الغریبة.....الذراع

فلقد اصبحت ھذة ھي متعتي ان اجعل رجل طویل وعریض ال ....الشتائم والمھانة
  ......مت بركلھ كذلكولو كان امامي لق.....یسوى شئ من كثر الشتائم

  

  

  



  

  

فقال لي انھ .....كلمتھ.....یرید التحدث معي مباشرة.....فجأة وصلتني رسالة من فھد
فوجدت نفسي .....واني ال ارید التحدث معھ....واني كرھتھ.....ظن اني نسیتھ

حتى لو فعل فلن یكون من اعماق ....ان ال احد یكره من احبھ یوما....اقول
ترى ھل انا حقا ال اكره شخص مثل .....ي كالمي بعدھافكرت ف.....قلبھ

ثم بردت ....كل حبي العظیم تحول لكره واصبح كره اعظم....ال بل اكرھھ....عماد؟
ولم اعد كذلك احمل لھ .....لم اعد امقتھ......وصار ال یعني لي شئ....نار الكراھیة

رة طویلة ولكن بعد فت.....اصبح ال شئ......اي نوع من انواع العاطفة
عكسھ طبعا بعد ان نسیني في نفس الیوم الذي افترقنا فیھ ان لم یكن قد .....جدا

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....اخبرني فھد انھ اشتاق لي كثیرا.....نسیني من قبلھا
وانھ جلس طوال ھذة المدة یحاول معالجة غضبھ من ......او امرأة من زمن الحب

ال .....ضحكت وانا اقرأ كالمھ....كالمي جرحا كبیرا وانھ جرح من.....رسالتي
قال لي انھ یرید ان یكلمني اآلن على ...یختلف عن غیره من الرجال

تذرعت باي شئ وقلت لھ ان والدتي موجودة وال ینفع ان .....الھاتف
ان كنت اكلم غیره على الھاتف لذلك ال ....ففوجئت بھ یسألني.....اكلمھ
وانھ تعذب .....ثم قال لي انھ مازال یحبني....ھدأ قلیال.....بعافقلت ال ط.....اریده

ألرى ماذا .....ماذا سأخسر.....فكرت في نفسي....كثیرا الفترة الماضیة
كاني اسمع اسطوانة انا .....اصبحت اقول لھ الكالم دون ان اشعر.....یرید

ني كنت امتع بل ا......نفس كالم الحب الذي ال احس منھ ادنى درجة......حفظاھا
كنت احب .....بالحدیث معھ ومع رجل غیره من الموقع بنفس الوقت..نفسي
في اول عالقتي بھ كنت .....كنت اشعر اني ارد لھ الجراح التي فعلھا بي.....ذلك

مؤلفة الروایة  .....احزن ان رحل باكرا او انشغل عني او لم یعطیني كلمات الحب
لكني ھا المرة لم اكن اھتم بأمره ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

ال اعترض وال اظھر اني غاضبة وال اي .....مثلما جاء مثلما رحل...مطلقا
برغم انھ عاد الي افضل من السابق .....النھ فعال لم یكن یفرق معي.....شئ

لكني لم اعد اكترث .....عاد یھتم بي بشغف ویمطرني بكالم الحب...بكثیر
بل اني ......نفس البرود الذي كان یعاملني بھ....تع بمعاملتھ ببرودكنت استم......لھ

وحین یجن ......لكي یحرقھ الشك بأني اكلم غیره.....كنت اتعمد التأخر علیھ بالرد
وامعن في جعلي كذبي واضحا .....وانكر كل شئ....اكلمھ بمنتھى البرود.....جنونھ

كلما اریده .....وال الطیبة....المبادئ لم تعد تھمني.......حتى یغار اكثر ویجن اكثر
وحین .....واجعلھ یشعر انھ الیساوي شیئا لي.....ان اعذب ھذا الرجل كما عذبني



واااااو لقد اصبحت بارعة في ......ابدا اظھر الحب لھ......اشعر انھ سینفجر
 كنت اسألھ عن زوجتھ باھتمام.....وتعرفت على ثالثة رجال بنفس الوقت.....تعذیبھ

ر حتى لو واطالبھ ان یھتم باھلھ اكث.....بل اني كنت امعن في اغاظتھ......واوالده
حتى ......فكانت تثور ثائرتھ....ني اطرده بشكل مھذبوكأ.....على حساب كالمنا

وانھ لن یكلمني ......غضب وقال ان ما نفعلھ ھذا ابعد ما یكون عن الحب
وبالفعل لم یھمني یرحل او ال ....یھمنيقلت لھ ال بأس افعل ما تحب ال .....مجددا
قال لي ان خالد كلمھ .....حتى جاء یكلمني......وماھي إال یومین.....ال یھم....یرحل

مؤلفة الروایة  .....واخبره اني ارتمیت علیھ لكنھ رفضني.....وحكى لھ عني
في الوقت الذي كنت فیھ مع فھد ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

قال اني ال اعرف شئ عن األخالص .....ثم انفجر فھد في الشتائم لي.....ھواحب
اشتعلت ......وانھ كره نفسھ لشدة حبھ لي.....واني امرأة لعوب....والحب
قلت لھ انھ ......وشتمتھ بكل ما اوتیت من غضب.....واطلقت لساني......غضبا

یخون زوجتھ ......اصال رجل قذر لیس من حقھ ان یتوقع األخالص من احد
وان .....قلت لھ انھا مسكینة بالفعل ألنھا تزوجتھ......ویتحدث عن األخالص؟

وقلت لھ انھ احقر من ان تقدر على حبھ ......اوالده كذلك مساكین ألنھ مثلھم األعلى
ألنھ زوجھا .....قلت لھ ان زوجتھ البد تتعذب.....فھو لن یكفیھا.......اي فتاة

حتى اني لم احكي لھ حقیقة قصتي مع .....جدا.....كثیرا قلت لھ كالما.....وحده
ألنھ ال ....بان یعرف حقیقتي....ولم اھتم ابدا....اكتفیت فقط بشتمھ.......خالد

  ......وكالعادة وضعتھ في التجاھل قبل ان یصلني رده.......یستحق

  

  

  

كره نفسھ ......ھذة الكلمة ظلت تؤرقني.....امرأة لعوب.....لم استطع النوم یومھا
این ذھب ......من انا.....ماھذا الذي اصبحتھ.....لعوب.....امرأة لعوب...ألنھ احبني

ماذا جرى لي اصبحت استمتع بتعذیب .....این ذھب قلبي وصدقھ وطیبتھ....الحب
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  .....وباالنتقام منھم....وبلوي قلوبھم...الناس

اصبحت اكذب ......اصبحت اكلم اكثر من رجل في نفس الوقت......من زمن الحب
اصبحت ال ابالي الي .....الوقعھ في حبي.....في كل الكالم الذي اقولھ ألي رجل

لقد اصبحت كما كنت اكره !!.....مثل عماد.....لقد اصبحت بالضبط.....احد
رارة الشدیدة في لما ھذة الم.....اصبحتھ فجأة.....النموذج الذي صرت امقتھ....تماما
او حتى .....لما لم اعد اضحك.....لماذا نسیت ما معنى األبتسام؟.....حلقي



أألن من .....التي كانت قدیما تزلزلني....لما لم اعد اتأثر بكلمة احبك.......ابكي
ماھذا .....ام اني انا التي اصبحت ال احسھا وال اؤمن بھا....یقولھا غیر صادق؟

ھذا ھو .....ھذة لیست انا....ھذة لیست حبیبة.....انا لست ھكذا......الذي وصلت الیھ
حتى ماعدت استطیع ان .....لقد لبستھ كثیرا.....یا الھي.....الوجھ القبیح مني

كیف سأرجع االن لما كنت .....اتخلص منھ فاصبح وجھي الحقیقي
 ساعدني...ساعدني.....یالھي.....كیف؟.....علیھ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ثالث عشرالفصل ال

  

 
  

وتأتي اشعة النھار لتغیر الوان الكون شیئا .....تمر ساعات اللیل ببطئ
بما آلت ...افكر.....وانا عاجزة عن النوم.....اشھد كل ھذا رغم ارادتي......فشیئا

كل شئ اراه .....وما نھایتھ....ما بدایتھ....وبالطریق الذي سلكتھ.....الیھ نفسي
قمت من مكاني على ......اجد اي بدایة وال اي نھایةحقا ال .....مظلم

انھا المرة .....انظر الى عیني فال ارى شیئا.....وتطلعت لنفسي بالمرآة....الفراش
لقد ......ماعدت اعرف ذاتي....األولى التي انظر فیھا لنفسي في المرآة فال اراھا

كان املي في المستقبل لقد .....این ذھبت ھذة المبادئ؟....كنت اؤمن باشیاء كثیرة
وماعدت .....حتى مات واندفن....كیف تشوه ھذا األمل بھذا الشكل؟.....كبیر

ماعاد ......مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب .....استطیع احیاءه
من ھؤالء الذین ......تجاه الناس....تجاه الكون....یخرج مني سوى شحنات سلبیة

اذن این ذھب ......ھل كلھم سواد ھكذا؟.....وھل كل الناس ھكذا؟....قابلت بحیاتي؟
بل اني اصبحت من .......لم اعد اشبھ امثالي....من ھم امثالي....مھال......امثالي

احب التمثیل ولبس .....اصبحت مثلھم حتى بدون ارادتي.....الناس الذین اقابلھم
قد كنت منزھة عن كل ل......األقنعة والخداع والكذب والتكبر والتالعب

ھل ھناك امل .....وكیف اعود.......كیف وصل بي الحال الى القاع ھكذا؟.......ھذا
على األقل یجب ان ......ألعودماعدت اذكر نفسي .....اعود الى من؟......ان اعود؟

وحب تعذیب القلوب والتمثیل بشئ ....یجب ان ابتعد عن الخداع والتالعب.....ابدأ
یجب ان اتخلى عن قناع الكذب الذي ....یجب ان اعود صادقة.....لیس في نفسي

فلقد غزاني واصبحت قبیحة امام .....كنت اظن انھ یحمیني ویجملني بین الناس
  .....باي طریقة...یجب ان اعود كما كنت......نفسي

  

  

  



فھي .....ساعدت آیة في شقتھا......ال ادري كم األیام مضیت بعیدا عن النت
لكنھا اكنت تحس .....وقد جاء انشغالي بھا في مصلحتي......اسبوع ستتزوج خالل

والذي ال ترى لھ سبب واضح سوى سوء الحظ ......باإلكتئاب الذي اصبحت علیھ
ال ادري ماذا كان یجول بصدري وانا ......كنت اقضي وقتي كامال معھا......بالحیاة

لروایة یاسمین ثابت او امرأة من مؤلفة ا .....اختار معھا األشیاء التي اتمناھا لنفسي
واراھا ھي وعریسھا ......واجھز بیتھا وانا اتمنى ان اكون في بیتي......زمن الحب

حكم تعاسة .....وكل ما اعیش فیھ ھو التعاسة بعینھا.....في قمة السعادة
ألنھا اعز انسانة على ....كنت احاول قدر األمكان ان اتجاھل طعنات األلم.....مؤبد
وخصوصا ان آیة ......وألني احبھا اكثر من اخت لي لم تنجبھا والدتي.......قلبي

آیة فعلت الكثیر ......ومثلھا یستحق ماھو اكثر من السعادة....كانت انسانة رائعة
فاقل ما افعلھ ألجلھا ان اتمنى لھا السعادة من كل ...ألجلي وتحبني بصدق

وفستانھا .....كان زفافھا جمیال للغایة....كنت معھا كل األیام قبل زفافھا......قلبي
كانت ابتسامتھا الصافیة وحبھا الكبیر الواضح من .......األبیض في قمة جمالھ

كان حقا حفل .......جعلھا تبدو حقا كالمالك....معاملتھا لعریسھا ھما اجمل ما فیھا
واألجمل اني كنت اسعد من اي ....آیة ھو اجمل حفل زفاف شاھدتھ او حضرتھ

وان ...وأنا اشعر یقینا اني قد فقدت آیة.....عدت الى بیتي.....ل زفاف حضرتھحف
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....عریسھا اخذھا مني

شھر عسل ثم .....سیكون لھا بیتھا الخاص واسرتھا واوالدھا وزوجھا......الحب
متفرغة لتستمع لن تكون ....تعود للعمل وتتحمل العدید من المسؤلیات

اشعر اني فقدت اسرتي ....البد وان اتعذب طویال من الوحدة بدونھا.....لمشاكلي
دمعت عیني حین قالت لي انھا ستطلب من زوجھا ان ....كاملة ولیس مجرد صدیقة

انھا حقا اروع .....حتى وھي في اھم لیلة بحیاتھا تفكر بي.....یجد لي عمال آخر
  ........لن استطیع ابدا ان اعوضھا....نسانصدیقة یمكن ان یحظى بھا اال

  

  

  

  

وانظر الى جھاز الحاسوب وانا افكر ....كنت طوال الوقت اقاوم اغراء النت
حتى شعرت اني بعدت عن ھذا .....كانت ھذة األیام صعبة علي كثیرا.....وافكر

دخلت .....ویمكنني ان اعود الیھ مختلفة عما سبق.....الجو وقتا كافیا



وحاولت ان اشترك في منتدى جدید لكي اشغل نفسي بالمشاركة .....النت
ھناك ....كنت ادخل كل صفحة رئیسیة الي منتدى واختبر شعوري......بمواضیعھ

وھناك منتدیات اخرى ...بعض المنتدیات تشعر بألفة ناحیتھا بمجرد ان تدخلھا
مؤلفة  .....قاتمضي فیھا وقتا طویال دون ان تدخل قلبك او تشعر انك تنتمي لھا ح

اھل (عثرت على منتدى اسمھ ......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
واعضاءه یبدون طیبین الى حد .....شعرت ان الوانھ مریحة)....الشاطئ

وجدت عددا من الردود ...وحین انزلت موضوع الترحیب الخاص بي......ما
وقررت ان اقنن .....فارتحت في المكان....للمكانوالتراحیب التي تفتح قلب األنسان 

من عالقاتي على المنتدى حتى یظل محتفظا بصورتھ الجمیلة في ذھني ھو 
ساحاول ......اصدم فیھم عن قرب ساراھم عن بعد فھذا افضل لي من ان...اناسھ

حتى اقلل من شعور المرارة بداخلي شیئا ......عل عالقاتي بالكل سطحیةج
وقد كنت قررت في ذاتي اال ادخل ....لم ادخل على موقع الزواج.......فشیئا
وفي كل ما جرى .....كنت امضي وقتا طویال بالتفكیر في ذاتي.......علیھ
قد اثرت علي تأثیر ....حقا الصدمة التي تعرضھا لھا من موضوع عماد.....لي

 تدمر كل ما ال.....مثل القنبلة النوویة.....لقد دمرتني بمعنى الكلمة......جذري
لیتني لم .....لقد شوھني عماد......بل تشوه كل ما سیأتي.....حولھا فقط

ولم .....لیتني احتفظت بزھرة قلبي األولى لمن یستحق......لیتني لم اقابلھ.....احبھ
یبدو اني سأمضي وقتا طویال في التحسر والندم على .......اعطھا لسافل مثل عماد

الیوم الذي ....والیوم جاء عید مولدي.......لیتني لیتني وفي قول كلمة.....ما فات
ویشغل شریط ھذا العام ألخرج بنفس النتیجة كل .....یذكرني اني كبرت عاما اخر

مؤلفة الروایة  ......ھو ان ھذا العام ضاع من عمري دون ان انجز اي شئ.....سنة
یأتي یوم عید  اشعر بضیق شدید حین......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

واظل اتساءل ان كان عید مولدي القادم .....میالدي لیذكرني اني مازلت وحیدة
كم اكره ان یجلعني عید میالدي ارى اني مازلت .......سیشمل كوني مازلت وحیدة

وفي اوقات اخرى اجد نفسي اتأخر وارجع ....كما انا األیام تمر بي وانا لم اتقدم
كم عید ....متى سأجد شریك حیاتي.....متى ساتزوج؟.......ت للوراء وللفشلوابخط

متى یأتي عید المیالد الذي سأكون فیھ مع حبیبي .....میالد سأمضیھ وانا وحیدة؟
ربما ألني لم احظى بأي .....ولما ارى ھذا الیوم بعید بھذا الشكل؟......سعیدة ھائنة

كم ھو یوم ........اكم ھو یوم صعب عید میالدي ھذ......اھتمام كإنسانة وكأنثى
  طویل یمر ببطئ وكل ساعة في تؤلمني

  

  



  

  

وصلتني عدة رسائل على ایمیلي تفید بأن بعض الرجال ارسلوا راغبین بالتعرف 
انھم یتاجرون فیھ ......ال ارید دخول ھذا الموقع مجددا......علي على موقع الزواج

یتسلى ویجد فتیات كل رجل في الموقع یدخل ل.......بأحالم الفتیات ومشاعرھم
وطبعا بتحجج برغبتھ ......بصورة اسھل لیحصل على ارقامھن ویحادثھن ویقابلھن

لكن ال احد منھم یرید الزواج .....الجادة في الزواج لكي یقنع الفتاة فیصل لما یرید
ولو اراد لما لجا للنت إال لو كان فیھ عیب خطیر كاألعاقة او القبح الشدید او ....حقا

ولكني شعرت بالوحدة .....حاولت ان امتنع عن دخول الموقع!!........بماالتخلف ر
قلت ان امعن في اختیاري .....وقرأت الرسائل.....فرجعت للموقع.....وبالضعف

ویعمل محاسب ....وجدت شاب منھم من نفس مدینتي.......بشكل جید
ة الروایة مؤلف .....ویبدو من كالمھ عن نفسھ في ملفھ انھ شخص جید.....بشركة

كان اسمھ .....وتحادثنا....ارسل لھ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
وكان في كالمھ .....وادب واخالق......كان یتكلم معي باحترام شدید.......محمد

كنت .....لكنھ طلب  یرى صورتي......اعجبني محمد بسرعة.....نبرة حنان جمیلة
وقررت ان اوقف ھذا .....عدة مرات فأكتفیتقد ارسلت صوري للعدید من الشباب 

فقال لي انھ ال یمانع ان یتعرف ......فرفضت متعللة أني احافظ على نفسي.....األمر
یأتي قبل موعدي .......امضینا عدة ایام سویا.....علي اكثر واكثر

..... واخوتھ......حدثني عن اسرتھ.... كان كالمھ ظریف......لتحدث....لینتظرني
حتى اني ....كان یسكن بعیدا عني في اطراف المدینة.....اخوتھ كانو بناتجمیع 

حقا كان محمد انسان طیب .....ني ان یبحث ليعداخبرتھ اني ابحث عن عمل فو
وھو فتح لي قلبھ واخبرني عن ......ارتحت لھ كثیرا وصرت افتح لھ قلبي....للغایة

اخبرتھ ان ھذا ......تفاھم جمیل احالمھ بالعروس الطیبة التي تحتویھ ویكون بینھما
اخبرني انھ قد یمضي بعض .....واني ال ارید اكثر من ذلك......كان حلمي انا ایضا

ویحسن بھ شقتھ التي تعتبر على ....السنوات في الخارج لیكون مبلغ یبدا بھ حیاتھ
فوافقتھ واخبرتھ اني ان .......وسألني ان كنت اوافقھ في ھذا.....اطراف المدینة

فھو حبیبي ولن اعیش .....احببت شریكي فأني على استعداد للذھاب معھ اینما كان
قال لي محمد انھ یشعر شیئا فشیئا اني األنسانة التي یبحث .....بدونھ
وشعرنا وكاننا نعرف بعضنا ....امضینا اسبوعان سویا نتعرف على بعضنا.....عنھا

وقال لي انھ یرید ان .....نيفطلب الي مرة اخرى ان یرا......من وقت طویل جدا
فأخبرتھ .....وھذا من حقھ...ولكن علیھ ان یراني اوال في الواقع....یتقدم لي رسمیا

مؤلفة  ......اني ساخرج ألمر بالمكان الفالني یوم غد في الساعة العاشرة صباحا



لكن دون ....وانھ یمكنھ ان یراني......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
فأخبرتھ ان ھذا ...استغرب كالمي وقال لي ما المانع ان احادثك قلیال.....ان یحادثني

ولكن لیراني الرؤیة ......سیصبح وكانھ موعد بین حبیبین وانا لست من ھذا النوع
واخبرتھ اني .....حتى اني اخبرتھ ماذا  سأرتدي...الشرعیة یمكنھ ان یراني عن بعد

واخذ اجازة من عملھ .....فوافق.......شرب مشروباسادخل المطعم بھذا المكان وا
طلبت منھ ان یریني .....لیأتي في ھذا الموعد وھذا المكان البعید جدا عن بیتھ

لكني احببت ......لم یكن وسیما جدا.....فاراني صورتھ......صورتھ حتى اعرفھ
ظل یمزح معي بشأن لقاءنا ........وشعرت براحة شدیدة ناحیتھ.....شكلھ

وظللت امزح معھ اني سارتدي قفازا في یدي مثل لیلى مراد حتى ......داغ
فضحك بشدة وقال لي بل ضعي وردة على صدرك حتى ......یعرفني
  :ولكنھ قال لي في النھایة......كان حدیثنا جمیال وطریفا.....اعرفك

  

  

  

وسأبذل ما في وسعي ألجعلك لي ......اني سعید اني سأراك غدا یا حبیبة -
 .....ما تبقى من عمرك كعدوألس

  

 

كنت حقا في منتھى السعادة في ھذة األیام التي كنت اكلم .....كم افرحني ھذا الكالم
دعوت هللا كثیرا ان .....قررت ان اقابلھ وانا ارتدي افضل التیاب.....فیھا محمد

صحوت في الیوم ......وان اسعد وارتاح واطمئن بھ...یكون ھذا ھو شریك حیاتي
وذھبت الى المكان الذي كنت ساقابل محمد ....وارتدیت ثیابي....باكرة جدا التالي

مؤلفة الروایة یاسمین  .....وجلست وطلبت مشروبا......حین وصلت المطعم.....فیھ
عرفتھ من .....نظرت حولي فوجدت محمد جالس......ثابت او امرأة من زمن الحب

بل انھ لم یحرك ......لي كثیرا تطلع...وعرفني ھو اآلخر........مالمحھ مباشرة
كنت اقاوم .....كما اني شعرت بخجل شدید...شعرت بسعادة فائقة.....عینیھ من علي

وكنت حقا اتمنى لو انھ یضرب بكالمي عرض الحائط .....اال انفجر في الضحك
كنت اتمنى حتى لو انھ جلس بالقرب .....ولو كلمة واحدة.......ویأتي لیكلمني

وكان یرتدي مالبس شبابیة ذات .....ي الحقیقة اجمل من الصورةكان ف.....مني



كان قلبي یدق ....ویمسك بعلبة السجائر في یده الیسرى.......ذوق جمیل
وكل ما نظر الي اكثر كلما شعرت ان ھذة ....وانا ارى في عینیھ الھدوء.....بسرعة

شربت العصیر .....واني اخیرا وجدت من ابحث عنھ......ھي نھایة ایامي الصعبة
قلت البد وانھ سیسیر خلفي لیعرف این .....فنھض بعدي.....ونھضت...كامال
نظرت خلفي ....وفرحت بذلك كثیرا......كان ھذا ھو حلم حیاتي منذ زمن.....اسكن

وقلت في بالي البد وان لدیھ ....استغربت!!......لكني لم اجده.....بعد ان سرت قلیال
لكني قلت ال بأس حین اكلمھ باللیل .....ت ببعض الخیبةشعر....عمال ھاما او شئ ما

  .....سافھم منھ كل شئ

  

  

  

استغربت ولكني قلت البأس ربما تأخر .....فلم اجده...دخلت في موعدنا في اللیل
كنت .....واني مشتاقة للحدیث معھ......كتبت لھ رسالة اني في انتظاره......خارجا
كان ...بارتیاح لھ البد وانھ شعر بنفس االرتیاح وكنت واثقة اني لما شعرت....سعیدة

لكن محمد ......فھو لم یتوقف عن النظر لي نھائیا....ھذا واضح من نظراتھ لي
لم اصدق .....ولم یحضر محمد یومھا....مضت الساعات......تأخر كثیرا

او الكھرباء ....قلت في بالي ربما تكون صدفة ان النت فاصل لدیھ الیوم....نفسي
كنا ...لم افھم لماذا فعل ھذا......لكنھ لم یظھر مجددا قط.....او اي شئ....طوعةمق

ھذا غیر معقول فأنا لست .....الھذة الدرجة شكلي لم یعجبھ؟......جدا متفاھمین
واتمنى .....كنت كل یوم انظر ألیمیلھ.....لماذا فعل ھذا؟.....انا فقط عادیة......سیئة

وحذفت ....لكن األیام مرت ولم یظھر......مرة واحدةلو انھ یظھر اون الین ولو 
وبدأت اسال هللا بیني وبین .....وترك في داخلي جرح ال یمحى....ایمیلھ من عندي

  .....لما تفعل بي ھذا یارب؟....نفسي

  

  

  

  



صحیح اني ابتعدت عن منافذ .....لم اتمكن من منع نفسي من محادثة الرجال
عمل تبحث على النت على مواقع ....زواجلكني بقیت في موقع ال...الشات
بعد المواقع ....وجمیعھا بنفس الطریقة...فوجدت الكثیر من مواقع الزواج....الزواج

ھل ھناك من ...استغربت كثیرا......الشھیرة تطالب العضو بمال مقابل عضویتھ
فلما .....وابحث عن التسلیة...لو كنت انا شاب......یقوم بالدفع لیكون بموقع كھذا؟

ولكن حتى المبلغ المدفوع شھریا ال .....اذن البد ان ھؤالء الشباب جادین....ادفع؟
فبعض الفتیات یظنون انھا ان دخلت .....یمكن ان یحرم الشباب من حب التسلیة

من الواضح ان اي شاب بشكل عام ....موقع فیھ دفع ولیس مجانا فستجد شباب جاد
راي احدى صدیقاتي بالرجال على  حتى اني اذكر.....على النت غیر جاد

المعاتیھ والمریضین .....النت مكان لنوعین من الشباب......حین قالت لي....النت
اما ......مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب ......نفسیا لیس إال

الطبیعین فھم ال یقضون مثل ھذا الوقت على النت وقطعا ال یبحثون فیھ عن 
اي بمعنى اصح كنت انا من المعتوھین الذین ....ألنھا موجودة في واقعھمعالقات 
تألمت لھذا الراي ولكني .....والذین حاولوا خلقھا على النت في الوھم...بال حیاة

اصبحت منقطعة عن الحدیث مع صدیقاتي من المنتدى ......وجدتھ شیئا فشیئا حقیقة
وابقیت على صدیقاتي .....لمریضینفھو كان بؤرة للفساد ولألشخاص ا.....القدیم

ان .....قررت في نفسي.....او حتى اآلن یظھرون طیبات....القلیالت الطیبات
انا لن احاسب ....ومن یطعنني اطعنھ...من یضرني اضره....اتوقف عن فكرة

ولن افكر دوما .....لن ارد الصاع صاعین ألحد......هللا ھو فقط من یحاسب.....احد
وفكرت ان اصبح ......ھو ال یجلب لي سوى الھم والمزید من األعداءف....باألنتقام

مسالمة فھذا افضل لنفسیتي البعدھا عن المشاحنات والضغوط النفسیة غیر 
حتى اني فكرت مع نفسي واستغربت كیف یؤثر علینا النت ......المرغوب فیھا

وكلھ ...قة لھال حقی...بشكل رھیب في نفسیتنا وافكارنا برغم ان كلھ وھم في وھم
لو انھ ....فلو ارسل لك احد رسالة على ایمیلك فال تنسى انھا مجانیة....بالمجان

لكن النت ....لو انھ ارسلھا لك على الموبایل لكان افضل......اتصل بك لكان افضل
وافقد األھتمام ......ومن جھة اخرى افقد كل شئ قیمتھ......سھل كل شئ

وما عدت تعرف من یحبك حقا ....وكل شئ مباح.....فكل شئ بالمجان....متعتھ
  ......ممن ینافقك لشئ في نفسھ

  

  

  



اعجبني ) غیر قادر على النوم(رأیت ملف العضو .....وانا اتصفح موقع الزواج
قرأت الكالم الذي كتبھ عن نفسھ ....وجدتھ وسیم....وحین رأیت صورتھ......اسمھ

بغرض ....فأرسلت لھ انا....سلوبيشعرت انھ قریب من ا.....فأعجبني جدا اسلوبھ
كان .....تحادثنا على االیمیل....وحین رد علي وارسل لي ایمیلھ......التعارف الجاد
كان ھادئ الطباع وعاقل الى حد .....وذو اسلوب مھذب.....حدیثھ ممتعا

كنت اشعر حین امازحھ وكأني ......لكنھ كان جادا في اغلب األحیان......كبیر
بل كان یكمل الحدیث ....ولم یكن یضحك لیخفف عني!!.....معھاتعدى حدودي 

اراني ....وكان رئیس قسم في احدى الشركات....كان اسمھ حازم......بشكل عادي
شعرت كم ھو مرھف برغم عدم ....بعض الكتابات التي كان یكتبھا بینھ وبین نفسھ

قال اني ....حین رأى صورتي...وشیئا فشیئا اصبحنا اصدقاء.....اظھاره ذلك
سالتھ ......وانھ اعجب بي برغم انھ وسیم......انھ عكس محمد.....ففرحت....جمیلة

فأخبرني انھ عشق فتاة لمدة خمس سنوات وان اھلھا رفضوا .....عن تجاربھ السابقة
اسمتھ على اسمھ ....تزوجیھ لھا وفي النھایة تزوجت غیره وھي اآلن لدیھا طفل

تألمت ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحبمؤلفة الروایة  !!.....حازم
وانھ حین .....فأخبرني ان ھذا حرام....وسالتھ ما ان كان مایزال یحبھا.....لقصتھ

وعدم التفكیر فیھا ....علم بزواجھا اجبر نفسھ على نسیانھا غصب عنھ
ترى ایھما اشد .....وظللت اسال نفسي....تألمت لحالھ كثیرا.......مجددا

اال تجد من ....اھو اصعب ان ال تجد نصفك الثاني....حالھ ام حالي.....صعوبة
یبادلك حبك ویعشقك وال یستطیع ان یعیش بدونك ویكون ما بداخلھ ھو نفسھ الذي 

ام أن األصعب ھو ان تجد ھذا الشخص الذي عشت طوال عمرك تبحث ....بداخلك
سعد الناس بحبھ وان تكون ا.....وان تشعر بمعنى الحیاة بجواره......عنھ
وان تعیش عمرك كلھ وایاه تتحسران على !!.....ولكن ان ال یكون لك مستقبال....لك

لست ادري حقا ماھو المؤلم اكثر فأنا لم ......الفراق غیر قادرین على األستمرار
ولیس الحثالة الذین ......اعش تجربة ان یكون لي حبیب بمعنى الكلمة

فقال لي انھ ....یرا عم ممیزات تلك الفتاة ولما احبھاكنت اسأل حازم كث......عرفتھم
لكن الحب .....لم یكن فیھا شئ ممیز جدا یعني.....ھو نفسھ ال یعرف لما احبھا

لكنھ كان یتكلم عنھا بھدوء .....تأثرت بھذا الكالم.....كیمیاء تحدث دون ارادتنا
  :بني وقالفاجا......وقلت لھ الست حزینا لفراقھا؟...فاستغربت.....شدید

  

  

  



وقد جلست اربع سنوات منھا غیر قادر .....لقد تركنا بعضنا منذ ست سنوات -
 !!.....بل اني كنت ابكي اكثر من النساء......على النوم مثل البشر الطبیعین

 ....اسفة یا حازم ألني ذكرتك.....لم اكن اعلم....یا إلھي....اووووه -
او ....ین إما تتعایشین مع ألمكفي ھذة الحیاة تتعلم......تعودت...ال بأس -

 .....فقط نفسك.....في الحالتین لن تفرقي مع احد!!....تموتي

  

 

  

فشعرت بداخلي ببعض ......اخبرني حازم انھ لم یحب ابدا بعد ھذة الفتاة
لكني ظللت اتقرب .....صعب علیھ اذن ان یحب واحدة مثلي.....التھدید

الصدیقة واألخت والحبیبة وكل .....ئحاولت كل جھدي ان اكون لھ كل ش.....منھ
لكني لم اتمكن من التجرؤ على جلب اي شئ عاطفي في كالمي معھ ولو ......شئ

كنت ....كنت اظھر لھ اني اقلق علیھ....بشكل غیر مباشر فھو كان جاد للغایة
وكنت اتركھ یحكي لي قدر ما یشاء عن كل ما .....اامضي اكبر وقت ممكن معھ

كنت احاول بكل ...كان یحب كرة القدم فأھتممت بكرة القدم ألجلھ حتى انھ.....یحب
حتى اني لم اكترث كثیرا بمقدار اھتمامھ وان كان ....طریقة ان اكسب اي نقاط لدیھ

بل كان كل تركیزي منحصرا في ان نتقدم خطوة .....مساویا ألھتمامي بھ ام ال
مؤلفة  ....دید من االیاممرت الع....لكن......الحب.....بخطوة نحو طریق القلوب

تحادثت انا وحازم بكل ......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب
حتى اني اصبحت اجد بعض الملل .....لم یحدث اي جدید...ولم یحدث شئ.....شئ

وفي نفس الوقت الجزء .....فلم یعد ھناك موضوع لم نتطرق إلیھ....في الحدیث معھ
اصبحنا نمضي مع بعضنا معظم الیوم .....اآلنالخاص بالحب محظور حتى 

ھل سنبقى ھكذا ....اذن ماذا بعد؟؟؟.....واصبح یعرف كل شئ عن حیاتي.....تقریبا
وان .....حاولت التلمیح لھ بأن كل عالقة لھا العدید من الخطوات......مدى الحیاة؟

ومرت .....لكن ال شئ تغیر.....فوافقني.......على طرفیھا التقدم خطوة خطوة معا
فقلت في بالي ان احكي لھ بصراحة فلطالما كنت من محبي ....عدة ایام على ھذا

  :فقلت لھ....الصراحة

  

  



 كیف تراني؟......حازم -
 )!!....وجھ مبتسم بمزاح......(انا ال اراكِ ....حالیا؟ -
 .....من انا بحیاتك....انا اعني -
 ....انت انسانة عزیزة جدا علي -
 ....ثم؟ -
 ......ثم ھذة تأتي بالوقت یا حبیبة....الشئ.....ثم؟ -
اننا معا .....لكن اال ترى انھ مضى كثیر من الوقت یا حازم؟....معك انعم ان -

 ......وانت تعلم اننا اصبحنا مقربان للغایة.....منذ مدة
 .....لكني ال ارى این مشكلتك.....اجل اني ارى ھذا -
اتسائل احیانا ھل .....لنا في مكاننا لیس اكثراننا ماز.....مشكلتي اننا ال نتقدم -

 .....ھل تحس بشئ اتجاھي ام ال....تھتم بي ام ال
ولما ضیعت دقیقة واحدة ......لو لم اكن اھتم بك لما حادثتك من األساس -

 ......معك
في ...مع األصدقاء...مع الزمالء...اجل لكنك تقضي وقت مع اي احد -

 .....اعرف من انا في حیاتكانا فقط ال ....اي شئ.....العمل
 ...الم اخبرك منذ قلیل انك عزیزة علي؟.....انت تعرفین جیدا من انت -
 ....من انا في قلبك؟.....ساسألك بشكل اكثر وضوحا.....یا حازم افھمني -
 ....وتحتاج وقتا......تأتي وحدھا.....ھذة األشیاء ال تأتي ھكذا -
تقربنا من بعضنا بما فیھ وقد ......نعم لكن قد مر الكثیر من الوقت -

 ....فال اعتقد انھ سیولد ابدا.....فإن لم یولد بداخلك اي شئ اآلن.....الكفایة
ِ ان تصبري ....انا من النوع الذي اخذ وقتا طویال......وما ادراك - وعلیك

 ......علي
وانك لست على استعداد .....انا اشعر احیانا انك مغلق قلبك....حازم -

 .....ید ان تقع بالحبوال تر.....للعطاء
 ......لقد تعبت من تجربتي السابقة وال ارید تكرار األلم.......الحب امر مؤلم -
الحب لیس .....انت ال ترید اعطاء نفسك فرصة.....وھذا ما اتحدث عنھ -

بل یجب ان تفتح قلبك .....ال یصطدم بك بھذا الشكل ویجبرك....ھكذا
واستقبال الحب .......د لتحبیجب ان تكون على استعدا...وتعطي وتھتم

 ......ایضا
الفتاة التي تریدني علیھا ان .......وبنفس الوقت ال افتحھ.....انا ال اغلق قلبي -

علیھا ان تعطي كل وقت  وتشعرني باني لست بحاجة ......تستحق حبي لھا
 ....الى اي شئ



اما یجب علیك ان ترى ما تحتاجھ ھذة الفتاة منك ایضا حتى تعطیك كل  -
 .....اما یجب علیھا ان تجد مقابال لعطاءھا؟......ذاھ

 ....ماذا تریدین مني یا حبیبة؟ -
 .....ارید منك بعض األھتمام -
 ....انا اعطیك اقصى درجات اھتمامي -
 .....قصدت العاطفة یا حازم -
ِ ان تعتادي على ما انا علیھ -  .....علیك
 .....نحن في مكاننا ال نتحرك.....حازم كل ما اریده ان نتقدم -
- ................. 

  

  

  

او ان .....ظننت انھ اراد األختالء بنفسھ قلیال.....انقطع عن الحدیث معي.....وفجأة
وكالعادة لم .....لكنھ لم یعد للحدیث معي مجددا.....او اي شئ....النت قد فصل لدیھ

الخطا لیس ....سئمت جمیع الرجال.....سئمت....ھذة المرة......افھم لماذا
لكن ....والعاطفة الجیاشة.....انا لدي القلب الصادق.....ابدا لیس خطاي.....خطاي

فكرت ان افتح رسائلي القدیمة ....لست ادري لماذا.......ھم الغریبي األطوار
قرأت .....بل التي ارسلتھا انا لھ....لیس التي ارسلھا لي.....لعماد
ایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الرو ......واستغربت نفسي كثیرا.....نفسي
ماكان یجب ان اقول كذا في ....بل اني جلست ألصحح األخطاء لنفسي......الحب

ماكان یجب ان .....ماكان یجب ان اظھر لك اني میتة فیھ لھذا الحد...ھذة الرسالة
شعرت كم اني ....ماكان یجب وماكان یجب.....اعرفھ اني ال استطیع العیش بدونھ

قررت ترك موقع .....حقا اردت الرجوع باي طریقة.....ختلفةاصبحت م
ولكني لن اتعب نفسي من ....ربما كان حظي سیئا.....فھو ال یفید بشئ...الزواج

  .....یجب ان افعل شیئا ما بحیاتي....یجب ان افوق مما انا فیھ....جدید

  

  

  



ألن شھر رمضان كان على .....جاء والدي من سفره وجلس معنا
اقرأ بعض ....اصبحت ابحث على النت اكثر من ان احدث احدا.....باألبوا
رجعت ....العب العابا....منھا العدید من افالم الكارتون...اتفرج على افالم.....الكتب

واتجنب ....واناقش المواضیع....اصبحت اقرأ النكات....لموقع الفیس بوك
في حالة األنكسار التي ...والقرب من هللا......اجتاحتني مشاعر التدین......الرجال
فال عادل .....فقد سئمت البشر وظلمھم.....لم اجد سوى ربي لیحس بي....انا فیھا

كانت ......وادعوه بیني وبین نفسي.....كنت اتقرب لھ بخطى حثیثة.......سوى هللا
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......تھاجمني الھواجس كثیرا

كنت .....كنت احاول......لكني.....واضعف كثیرا ألعود لما كنت علیھ......الحب
كنت احادث ربي كثیرا باني ....وعن فقداني لقلبي...ادعو هللا ان یعوضني عن عماد

في مواعید ....كنت اذھب للصالة.....وفي لیالي رمضان.....انتظر فرجھ
كنت اشعر .....في سنيكنت خجولة في التعامل مع الناس حتى من ھم .....التراویح

بالوحدة الشدیدة وانا جالسة وسطھم یحدثون بعضھم وانا عاجزة عن شجاعة محادثة 
اجد الوقت .....لكني كنت.....كنت انتظر اي خطوة من اي احد.....احد
لم اكن اكثر في العبادات ....فادعوه...اشعر اني وحیدة مع ربي....لكي

یقولون یجب ان تدعو هللا وانت واثق من ......بقدر ماكنت اكثر الدعاء....األخرى
ربما ألني لم ....لم اتمكن من ارغام نفسي على ھذة الثقة باألجابة....انھ سیستجیب

فقد كنت منكسرة ....ولكني كنت ادعو على اي حال.....استحق األجابة....اشعر اني
  .....ومن ناسھا....متعبة جدا من الحیاة

  

  

  

كان الجامع ....كنت اذھب لصالة التھجد باللیل.......نفي اخر عشرة ایام في رمضا
ذھبت جمیع ....وذات لیلة....تحت منزلي فلم یمانع والدي من رجوعي متأخرة

فرایت ...وانتھیت انا من الصالة وكنت على وشك الرحیل...النساء الى بیوتھن
ي ماذا لست ادر...وقفت مكاني....وتأخذ نفسھا بصعوبة.....تؤلمھا قدمھا....عجوز

وخصوصا انھا حتى ....لم یسبق ان جاءتني الشجاعة ألكلم احدا ال اعرفھ....افعل
خرجت ....وفي لحظة...مااذا افعل یاربي....لكن ھل اتركھا ھكذا؟.....لیست بسني

  :الجملة من فمي

  



  

  

 ....ھل تحتاجین شیئا؟....ھل انت بخیر سیدتي؟ -

  

 

فوجدتھا قد فرحت كثیرا ....ھذالم اصدق ان صوتي خرج رغم ارادتي وقال 
  :بكالمي وقالت لي

  

  

ارید ان ...یبدو اني لن استطیع العودة وحدي...اجل یا ابنتي لو سمحتي -
لكن لیس معي .....انھ یصلي بجامع قریب....اتصل بابني لكي یأتي ویأخذني

 ھل معك جوال یا ابنتي؟...الجوال
 .....تفضلي.....اجل ھذا ھو -
ال استطیع ....اني متعبة.....ارجوكِ كلمیھ على ھذا الرقم....اه شكرا یا ابنتي -

 .....اسمھ اسالم.....ھذا ھو رقمھ.....التنفس

  

 

صحیح اني كلمت غیره سابقا ولكن .....بمنتھى البساطة ....انا اكلم رجل غریب؟
الرقم باصابع ضربت ..... وھمیة ولیست الواقعیةكلھم كانت تكلمھم حبیبة ال

  :علي شاب وقال فرد .....مرتعشة

  

  

 السالم علیكم -
- ....... 
 ..السالم علیكم؟......الو؟؟ -
 ......وعلیكم السالم.....و.... -



 .....من معي؟ -
ترید ....في الجامع...وھي متعبة...السیدة وحدھا ھنا......الـ....اممم -

 ....تأتي ألخذھا....ان
 تقصدین والدتي؟....والدتي؟ -
 .......اجل..... -
 ....في خالل ربع ساعة.....حاضر سآتي حاال -

  

 

ذھبت فجلبت لھا كوب ......قلبي یدق كالمطرقة....وانا انظر حولي.....اغلقت الخط
فأخبرتني ان اعود لبیتي وھي ستنتظره .....وجلست بجوارھا صامتة....ماء
مرت .....ت على كتفيبتفشكرتني ور....فاجبتھا بأني سأرحل حین یحضر...ھنا

في صمت كامل یخترقھ صوت انفاس السیدة ....رنالربع ساعة وكانھا ربع ق
وصوت الشاب ینادي ....حتى سمعنا طرقا على باب الجامع......االعجوز

مؤلفة الروایة یاسمین  .........فحدق بي بتساؤل......وخرجت لھ...فنھضت.....امھ
یرتدي .....كان شاب في نفس طول قامتي......ثابت او امرأة من زمن الحب

لكن مالمحھ ....كان عادي الشكل....ومالبس بیتیة إلى حد ما.....ةنظارات طبی
وقلت لھ أال احد ....فأنزلت عیني انا اآلخرى...انزل عینھ من علي....ھادئة وطیبة

وساعدتھا انا وظللت اسندھا من .....فدخل وساعدھا على النھوض...بالداخل سواھا
  :فوجدتھ ینظر الي ویقول.....حتى ذھبنا بھا الى سیارتھ.....الذراع األخرى

  

  

  

 ....این یقع منزلك....اسمحي لنا ان نوصلك -
 ...شكرا ال داعي.....انھ ھنا في األعلى...ال ال -
 ....سأنتظر ھنا حتى تصلي الى شقتك بالسالمة....اذن شكرا لك -
 .....في حفظ هللا.....شكرا لك......شـ.... -

  

 



كنت اشعر بألم في ......وصعدت البیت.....ثم تحركت بخطوات خجولة
وحین .....واحداث الیوم تتكرر في ذھني....وبخجل شدید....معدتي

عرفت اني لن استطیع النزول للصالة مجددا نظرا لظروفي الخاصة ....صعدت
  .......الشھریة

  

  

  

وعلمت بخطبة بعض ......وجاء عید الفطر......انتھى شھر رمضان
فعلمت منھا بخبر افرحني ...وكلمت آیة....لھنبارك فاتصلت بھن ال....صدیقاتي

وقررت ان ....فرحت كما لم افرح بحیاتي.....فھي حامل.....للغایة
نظرت الى بطنھا ولم اصدق .....خرجت مع والدتي لنبارك لھا ولوالدتھا.....ازورھا

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ....ان كائنا حي یعیش بالداخل
كنت ......حین عدت دخلت على النت البحث عن صور لألطفال الصغار......الحب

واتمنى من كل قلبي لو اني احمل وانجب ....انظر لوجوھھم واحجامھم الصغیرة
ان ....ودعوت هللا بحرقة دموعي.....من الضعف وفقدان األمل...بكیت......طفال

عن البكاء في تلك  ولم اتمكن من التوقف.....ویبدأ لي حیاتي.....ینھي مأساتي
  .....اللیلة

  

  

  

الحظت انھم ...حین كنت جالسة على العشاء مع والدتي ووالدي...بعد عدة ایام
فلم ...فسالتھم ھل من امر....وھم صامتون......یتطلعون لي بشكل غریب

فسمعت ...تشغلني نفس األمور المعتادة.....فبدات باألكل بشكل عادي...یجیبوا
  :والدي یقول

  

  

  



وقال لي ان .....اسمھ اسالم....لقد قابلني الیوم شاب في الجامع.....بةحبی -
سیأتي لزیارتنا ھو وعائلتھ یوم الخمیس ....وانھ......والدتھ تعرفك

 .......القادم

 

  

ألیس ھو نفسھ الشاب الذي كانت والدتھ تعبانة في ذلك ....استغربت جدا كالم والدي
ال یعرفون احدا ......لكنھم ال یعرفوننا....اھلھ؟ اسالم یاتي لزیارتنا مع......الیوم؟

  ...ام استوعب مباشرة فقلت لوالدي...امر غریب.....في اسرتنا سواي

  

  

 ....لماذا سیزورونا؟ -
 .....انھم قادمون لیخطبوكي -
 .....انا؟......یخطبون من؟....... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  رابع عشرالفصل ال

 

  

وكیف دار الحوار ....ادري كیف وصلت الیھالست .....وجدت نفسي في غرفتي
كل ما اعرفھ اني سمعت ان اسالم ابن تلك السیدة التي قابلتھا .....بیني وبین والدي

امر یعجز !!.....في الجامع سیأتي لزیارتنا یوم الخمیس ألجل التعرف علي كعروس
استرجع الموقف الذي قابلتھ فیھ االف ......عقلي على استیابھ حتى اآلن

انا حتى لم یخطر ببالي انھ شاب یبحث ....لم الحظ اي اعجاب في عینیھ.....المرات
حتى اني اشعر ان والدي نفسھ .....ال اصدق انھ سیأتي إلى منزلنا.....عن عروسة

مسكین والدي یبدو انھ نسي ان لھ ابنة في سن الزواج فلم یأتي لھ احد .....لم یصدق
سمعتھ حتى یقول ألمي انھ شعر انھ كبر ......ناو یكلمھ في ھذا الموضوع قبل اآل

كنت ارید ان ......وال یصدق انھ جاءت اللحظة التي یطلبني فیھا عریس....بالسن
بل اني نسیت اني انثى من األساس لكل .....اجیبھ بأني انا نفسي نسیت اني عروس

ذلك ......الحبمؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....ما صار لي
والذي بعده الذي عرفتھ من على ...الشاب التافھ الذي رآني في الزفاف ثم اختفي

وحتى رامي وكل زمالئي في الكلیة وكل الرجال الذین .....النت وقابلتھ في المطعم
لم یفكر بي احد كامرأة تصلح .....عرفتھم في حیاتي او قابلوني او تعاملوا معي

ال استطیع ان .....استرجع مظھره....حتى ان اسمھ جمیل.....كشریكة سوى اسالم
اتذكر مالمحھ تحدیدا فقط كنت محرجة من الموقف ولم اجرؤ على امعان النظر 

ھل من المعقول انھ تذكرني من یومھا وقرر ان یبحث عني وعن اھلي ......فیھ
انا لم اذھب ابدا للجامع من بعدھا بسبب ......ومن والدي ویأتي لیكلمھ

  ......ال اصدق القدر.....وفيظر

  

  

  



اي فتاة مكاني كانت لتسعد وتكون ....كلما ازددت رعبا.....كلما اقترب یوم الخمیس
ببساطة ألني اشعر اني على وشك الوقوع ....ھذة األیام اسعد ایام حیاتھا لكن انا ال

في  سیقابلني.....واذا رفضني ھذا اآلخر ستكون كارثة......في صدمة لن افیق منھا
ھذة ......بیتنا لنتحدث انا وھو ونرى ما اذا كان بیننا قبول فكري وشخصي ام ال

ألني لم انل اعجاب احد ....األشیاء تصیبني بالرعب فأنا واثقة اني لن انال اعجابھ
مؤلفة الروایة یاسمین  ......وحكیت لھا كل شئ.....اتصلت بصدیقتي آیة......قبلھ

لم احكي لھا وانا اقفز فرحا كما كانت تتخیل بل ......ثابت او امرأة من زمن الحب
ضحكت مني وقالت لي انھ اجمل !!.....حكیت لھا بذھول وكان على راسي الطیر

سألتني ماذا سأقول لھ وكیف سأبدأ الكالم معھ وماذا .......خبر سمعتھ في حیاتھا
لدي .....ماذا سأفعل...جعلت عقلي یتوقف عن العمل یا إلھي.....سأرتدي و و و

لكن آیة كما عاھدتھا دوما قررت ان تخرج معي .....الكثیر ألفعلھ قبل مجئ اسالم
  :في الیوم التالي لتساعدني في اختیار ثوب جدید من اجل ھذة المناسبة وقالت لي

  

  

فھذة األیام الجمیلة ال ....یجب ان تفرحي یا عزیزتي بمناسبة رائعة كھذة -
ثقي .....لن تشعري بھا بنفس جمالھا مجدداوھذة المشاعر الشفافة .....تعود

اال تریدین ان تسألیني ماذا قلنا لبعضنا انا ....وانا معك.....با وتوكلي علیھ
 ...وخطیبي؟

انا ال اصدق اني سأكلم رجل في بیتنا .....اوه اجل ارید ان اعرف ارجوكِ  -
 ....لیس لدي اي فكرة عما ساقول.....امام اھلي جمیعا واكلمھ في الواقع

وان تكوني لطیفة صاحبة ابتسامة جمیلة فھي ....اھم شئ أن تكوني بطبیعتك -
..!!... وال تقولي لھ انك ال تجیدین الطبخ.....اقصر طریق للقلب

 ...ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ
 ھھھھھھھھ...سیكون سببا ایضافیا لھروبھ.....ھھھھھھھھھھھھھھھھ -
یبتي اتجاه ھذا لدي شعور جمیل یا حب....لن یھرب ان شاء هللا -

ومن ...اریدك ان تتزوجي بسرعة حتى تنجبي طفال یصادق طفلي.....األمر
 ھھھھھھھھ......یدري لعلي انجب صبیا وتنجبین فتاة ونزوجھم لبعض

 .....اشعر ان ھذا األمر بعید جدا.....یااااااااااااااه كم اتمنى ذلك -
 .....یا حبیبتي سأدعو لك بما ھو خیر لك.....كان بعید لكنھ اقترب األن -

  



 

 

انسانة رائعة ال ......القلب الحنون والحب السامي فوق اي شئ....ھكذا ھي دوما آیة
اشتریت ثوبا بین درجات اللون األزرق الفاتح .....یكفي مھما قلت ان اصفھا

كویتھ وجھزت كل شئ ......كان ثوبا صافیا مزیج بین الوان السماء....واألبیض
وعلقتھ على احد الحوائط مقابال ...ھ قبلھا بیومینیخص الثوب واكسسوارات

حقا .....كنت كلما اجلس على السریر اتطلع الیھ وانا انتظر ذلك الیوم.....لسریري
وادعو هللا بكل .....اتطلع لنفسي بالمرآة وارى الثوب خلفي......كنت اشعر بالسعادة

م األربعاء لیال حتى اني لم انم یو.....ان یسیر األمر على ما یرام....مافي
وانا احاول ان امثل بیني وبین نفسي اللحظة التي ....لم استطع النوم....بالمرة

مؤلفة الروایة  ....سأقابلھ فیھا واسلم علیھ كیف یجب ان اكون وماذا یجب ان اقول
وحین جاء صباح یوم الخمیس كنت قلقة ......یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

وكلما اقتربت الساعة من .....دوء الشدید الذي یسبق العاصفةجدا في حالة من الھ
لدرجة اني ارتدیت ثیابي قبل قدومھم .....كلما شعرت بقلق شدید....موعدھم
جاء اخي خالد الضابط ........ولم اتمكن من األكل یومھا كما یجب....بساعتین

د وطلب من واتصل بنا اخي رمزي من خارج البال.....لیحضر ھذا الیوم التاریخي
حتى سمعت صوت .....وجھز والدي وجھزنا البیت كلھ....خالد ان یخبره بالتفاصیل

وقتھا اكاد اجزم اني اصبت بالصمم ولم اعد اسمع سوى ضجیج ....جرس الباب
حین فتح ابي ...ثم نظرت من الممر المؤدي الى الصالون.....دقات قلبي الشدیدة

كانوا یرتدون ثیاب ......ووالده واخوه ورأیت اسالم داخل ھو ووالدتھ...الباب
كلھم جاءوا لمقابلتي .....كل ھؤالء لبسوا ھكذا واھتموا ھكذا ألجلي انا؟.....انیقة
امر ....نظرت الى اسالم نظرة متفحصة عن بعد......اكاد ال اصدق.....انا؟

لمرة لكن ھذة ا....في المرة األولى التي رأیتھ فیھا كان عادیا بالنسبة لي....غریب
والدتي ...جلس األھل وتعرفوا على بعض.....ال ادري حقا ما بي.....اراه وسیم جدا

وحتى اخوه مع اخي وكأن األسرتان تعرفان ...ووالده مع والدي....مع والدتھ
وینظر حولھ وكأنھ یبحث ...وبقي ھو یحدق بصمت بھم.....بعضھما منذ زمن

نادت والدتي ......اكثر اناقة ورجولة...كان مختلفا جدا بالثیاب الرسمیة......عني
اسمي على حین غرة وانا سارحة في تأملھم فاصبت بالخوف الشدید ووجدت نفسي 

ضحكت على نفسي كثیرا یومھا كنت بحاجة لمن ...ارجع للوراء بدل ان اذھب الیھم
لست ادري كیف مشیت ھذة المسافة من الممر ....خرجت لھم.....یدفعني من الخلف

وتقابلت اعیننا .....ورفعت عیني الیھ...ولكن اسالم رفع عینیھ الي...لونوحتى الصا
كانت كافیة لكھربة جمیع اطرافي فأصبحت ....في وقت اقل من ثانیة



مددت یدي ....دخلت وعلى مالمحي الخجل والخوف الحقیقي من الموقف...ارتعش
ان ارفع عیني فسلمت علیھ دون ....ثم جاء دوره....ثم اخاه....فسلمت على والده

ثم )......اھال بك یا حبیبة(فرد وقال ) مرحبا یا اسالم(ولكني قلت اسمھ .....الیھ
اسعفتني امھ فقامت لتحتضني وتقبلني ورحبت بي بحب وود شدید فالتصقت بھا 
وجلست بینھا وبین اسالم وكان ھذا تصرف غبي ألني ھكذا لن یتسنى لي النظر 

عن اخي وعملھ وعن اخاه .....ثون في كل شئظل األھل یتحد......الیھ مطلقا
كان ......فانصت لھ بحواسي جمیعا...ثم تدخل اسالم وحكى عن عملھ.....وعملھ

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....كلیة الزراعة....األول على كلیتھ
ضیره تحدث عن الطالب ومواعید العمل وكیفیة تح.....واصبح معید فیھا......الحب
قلت في ...كانت طریقة حدیثھ ھادئة فیھا ثقة وطیبة في ذات الوقت....لمواده

ربما كان الرجل األول الذي اقابلھ في حیاتي فكل .....حقا انھ رجل محترم...بالي
من قابلت من قبل كانوا اشباه من الرجال من الحرام اطالق علیھم كلمة 

بح كل من افراد اسرتي مشغول بأحد واص.....انتھى الكالم....وفجأة........رجال
وانا ملصقة عیني بساق ....وبقیت انا وھو بجانب بعض صامتان...افراد اسرتھ

  :واعطاني ایاھا وقال....وامسك علبة كانت بجانبھ...فجأة تحرك اسالم!!.....الطاولة

  

  

 ....ھذة لك...اسف لم اضع ھذة بمجرد دخولي -

  

 

اخذتھا من ...كانت رائعة جدا...زھري اللون على شكل قلب....كانت علبة شیكوالتة
وانا احاول ان اتذكر نصائح آیة او اي كالم كنت قد ...یده ونظرت الیھ بحرج

ووضعتھا على ...ابتسمت لھ وقلت بھمس شكرا.....حضرتھ ولكني نسیت كل شئ
  :فصمت دقائق ثم قال.....الطاولة بجانبي

  

  

  



ل والدتك ھي صاحبة فكرة ھ......اسم حبیبة لیس اسما نسمعھ كل یوم -
 ....األسم؟

 .....الواقع ال اعرف من اسماني حبیبة.....ال...لـ.... -
 .....ھل تعملین؟....امممم....اذن.....اه -
 ....لكني ابحث عن عمل في الوقت الحالي....ال اعمل....ال -
 .....تخرجتِ من كلیة التجارة باللغة األنجلیزیة الیس كذلك؟؟؟؟ -
 ...اجل -
 ....الدراسة؟؟؟كیف كانت  -
 .....كانت جیدة -

  

 

لماذا ال ....ماذا بي...وظللت اشتم نفسي...وصمت انا.....صمت اسالم من جدید
اصابني الخرس وال ....فقط ألني اشعر اني سأفشل....انھا رھبة الموقف...اتكلم

ھممت .....یجب ان افعل شیئا...اتحدث مثل الرجل اآللي.....ادري ماذا جرى
  :ھ ھو اآلخر كان یھم بالتحدث فصمت وقلت لھ بالتحدث فوجدت

  

  

  

 ....تفضل -
ِ انت اوال -  ....ال ال ارجوك
 ....ال وهللا انت اوال -
 ...ال ال اخبریني ماذا اردتِ ان تقولي -
 .....نسیت....امممم.......... -

  

 

وكأن فمي یتصرف ...كنت حقا خارج الخدمة.....وضحكت معھ....فضحك اسالم
برغم اني كنت معتادة على اسئلة التعارف جدا حین ....ولیس لھ اي عالقة بعقلي



فقال لي ....لكني عدت حبیبة القدیمة في الواقع....كنت احدث الرجال على النت
  :اسالم

  

  

  

 ....ياعتقد ان الموقف محرج لك كما ھو محرج ل -
 ....اجل انھ كذلك -
 .....ارید ان نتحدث لنتعرف على بعض ولكن ال اعرف صدقا كیف ابدأ -
 ....لكني نسیتھا....مع انھ كانت لدي مواضیع كثیرة.....وانا كذلك بالفعل -
اسمعي لنبدأ .....ھھھھھ.....انا ایضا حضرت العدید من المواضیع والكالم -

لنبدا من ....نا الیس كذلكنحن نرید ان نتعرف على بعض....من جدید
تشرفت ...معید في كلیة الزراعة....عاما ٢٧عمري ...انا اسالم......جدید

 ....بك

  

 

ومددت لھ ....فابتسمت بسعادة وكاني مسحورة.....بابتسامة جمیلة.....ومد لي یده
  :وقلت لھ....یدي

  

  

  

 ...انا....وانا حبیبة -
في الواقع لقد قرأت ملفك .....شئاعرف عنك كل ...ال ال داعي ان تقولي -

 !!.....كامال والحمد  لیس ھناك سوابق

  

 



وعن ...وبدأ حدیثھ معي عن ایام الطفولة.....ضحكت من كل قلبي وضحك معي
حتى ....وكان ھذا اجمل ما في األمر...تكلم اكثر مما تكلمت انا.....عالقتھ بأخیھ

روایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة ال ....اعتاد علیھ فال اخجل من الحدیث
وبدأت ....شعرت براحة كبیرة....لكن بعد مرور نصف ساعة......الحب
حكیت لھ عن .....كنت سعیدة ومتكلمة....حین سمعت نفسي لم اعرف نفسي....اتكلم

  :فقال لي....حكیت لھ عن اشیاء احبھا......طفولتي وبعض المواقف وصدیقاتي

  

  

  

وھذا یجعلني ...فأنا احب األكل كثیرا...ام احدى ھوایاتيانا اعتبر ان الطع -
ام ان مرتبنا سیضیع ....ترى ھل تجید حبیبة عمل اصناف الطعام؟....اتسائل

 .....على المطاعم؟

  

  

 

شعرت بأنھ في منتھى الذوق فھو لم یقل ھل انا اجید الطبخ وان لم اجید یبحث عن 
حل آخر مراعاة  بل حكى عن...غیري او على األقل لن اصلح لھ

واحببت مظھره والعرق یتصبب منھ ....احببت فیھ ذوقھ وخفة دمھ....لمشاعري
  :فقلت....كلما ضحكت

  

  

 

ربما ھذا .....أكان یجب ان تحرجني؟.....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -
 ....سبب اخر یجعلني ابحث عن العمل بشدة فسنحتاج مرتبي

 ......ھھھھھھھھھھھھ...یا إلھي -
 .....اني اطبخ ولكن لست جیدةالواقع  -



اتعرفین ...فقط واظبي علیھ.......ال یھم الطبخ یمكنك تعلمھ في وقت قصیر -
واصبحت ماھر فیھا في وقت ....اني تعلمت مرة صنع وجبة الدجاج

 ......قصیر
 .....البد وان اتعلم بسرعة....اجل انت محق -

  

 

لكن ....اشعر بالوقت نھائیالم ....فجأة اكتشفنا انھ مرت خمس ساعات ونحن معا
فقد انھوا الحدیث في جمیع المواضیع وتالھوا عنا لیعطونا فرصة ...اھلھ شعروا

وعلى ....فبدأ األھل بتودیع بعضھم.......وجاء وقت رحیلھم.....لنتعرف اكثر واكثر
ونھض ......واخبرت والدتھ والدتي انھا ستتصل بھا قریبا...وعد باللقاء مرة اخرى

وھو ...وسلمت علیھ بابتسامة واسعة....لیذھبوا للباب وسلمت على والدتھالجمیع 
  :وقال لي.....كذلك

  

  

  

 .....انتبھي لنفسك.....لنا لقاء قریب بإذن هللا -
 ....وانت ایضا...ان شاء هللا -

 

ویغلق الباب وكاني افیق من حلم ...وھو یرحل من الباب....مازال قلبي یدق بجنون
حین ....كأن كل ھذا لم یحصل وكان من اوھامي فقط شعرت حین خرج....جمیل

لكني كنت ....عدت لغرفتي رأیت وجھي في المرآة كنت متوردة من الخجل
ھذة المرة األولى التي اكلم فیھا شابا ارتاح لھ بھذا ...حقا كنت سعیدة....سعیدة
حین یھمھ موضوع یقفز الكالم ویسابق بعضھ ...ظللت استرجع حدیثھ....الشكل
وحین یأتي لذكر .....لسانھ فیتحدث بسرعة كبیرة ویدخل الكالم ببعضھ على

جلوسھ ....موضوع شخصي عن نفسھ یخفض صوتھ حتى ال یسمعھ احد سواي
ال ....ضحكتھ.....عینیھ...اصابعھ...یدیھ.....نظراتنا سویا...بجانبي طیلة ھذا الوقت

مؤلفة  ...ر نفسي اكثراني ھكذا ادم...ما ھذا الذي افعلھ.....لكن مھال....اصدق
یجب اال اعلق نفسي بھ واضع ......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب



لقد كان دمي ........فھذة الضربة كفیلة بقتلي ودفني حیة....امال علیھ حتى ال اتحطم
حتى اني اخبرتھ عن ...لقد كنت ارتكب العدید من األخطاء.....ثقیل في الجلسة
لقد كان ذوق معي لكنھ قد ال ......اطبخ جیدا یا إلھي این كان عقليموضوع اني ال 

شعرت من طریقة كالمھ وكأنھ ...حتى انھ حین ودعني قال لنا لقاء قریب...یعود
ربما حاول ......قال لقاء قریب ولم یقل سأتصل بك اكید او اي شئ.....یجاملني
ذي لوالدتھ في ذلك الیوم لیس ربما سر اعجابھ بي ھو انقا....لیمر الیوم....مجاملتي

ال شئ ....بالطبع سیشعر بذلك....وحین حادثني شعر اني شخصیة غیر مقنعة.....إال
وفیھم العدید ....یجبره على اختیاري فھناك الكثیرات غیري اكثر جماال واخف دما

انا سعیدة ...ولكن مھال....یجب اال اضع اي امل....ال ال....من الممیزات
ألبقى سعیدة وانسى ...ألبقى احلم...قد یكلمني...في حلم انھ قد یعود ألبقى...اآلن

  .....نفسي ومخاوفي وھواجسي ولو قلیال

  

  

  

نمت متأخرة جدا لیلتھا فبقیت نائمة حتى الظھیرة فوجدت والدتي توقظني وتقول لي 
قالت لي انھا ...لم اصدق ما اسمع......فقمت كالمجنونة....ان والدة اسالم اتصلت

وقالت لي ان اسالم طلب محادثة ....وسألت عن صحتي....متھا بود شدیدكل
وكلم والدي وقال لھ انھ سیحتاج لقاءا اخر نتعرف فیھ على بعضنا اكثر ....والدي
مؤلفة  !!......واخبره ان نتقابل یوم الخمیس القادم ایضا...فلم یمانع والدي....لنقرر

كل ھذا دار وانا نائمة في ......حبالروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن ال
بل انھ كلمني في الیوم التالي ....اذن فھو لم یھرب كما تخیلت.....العسل

اتفق معھ والدي ان ھذة المرة ....ویرید مقابلتي للحدیث معي من جدید....مباشرة
اتصلت بآیة ....حتى انھ قرر اال یحضر اخي.......سنكون في كافیتیریا في الخارج

قالت لي اني كنت كارثة ولكن ال .....ا بكل ما حصل ففرحت ألجلي كثیراواخبرتھ
حتى انھا نصحتني ......یھم فھو سیقابلني مجددا وھذة المرة یجب ان اكون افضل

كان اسبوعا طویال كنت اتوسلھ لیمر ألقابل اسالم من .....ماذا سارتدي لمقابلتھ
في البحث وقراءة المواضیع  حتى اني لم اكن استعمل النت وقتھا سوى.....جدید

واخیرا جاء یوم .....التي تتعلق بالخطاب والمخطوبین وبدایة التعارف بینھم
ذھبنا .....فاسالم یریحني....كنت اقل توترا ھذة المرة....ولبست ثیابي.....الخمیس

وقابلني ..نھض لیسلم علینا......للكافیتیریا فوجدناه بانتظرانا ھو ووالدیھ دون اخیھ
سحب لي االكرسي الذي ....تسامة ودودة اشعرني اننا لم نعد رسمیین سویاباب



یجاوره ولست ادري لما فعل ھذا سوى انھ اراد ان یجبر الجمیع ان اجلس الى 
  :جلسنا فقال لي ......ولم یمانع احد...جانبھ

  

  

 ......كیف حال حبیبة الیوم؟...ھا -
 ...؟.....كیف انت یا اسالم...بخیر -
 ....لكن ما عدا ھذا فأنا بخیر...اشعر ببعض الجوع.....سیدتيتمام یا  -

  

 

تحادثنا .....كان مزاجي في ذلك الیوم جمیل وھادئ......فضحكنا ونبھني انھ یمزح
اخبرني عن عملھ وانھ یستعد لوضع امتحانات الفصل الدراسي ...في امور كثیرة

  :قال ليو....حكى لي انھ سال اصدقاءه عن عمل مناسب لي.....األول

  

  

 ....ال تقلقي سأجد لك عمال قریبا -

  

 

اعتمد علیھ واستند على ....كانت تلك المرة األولى التي اشعر فیھا اني بحوزة رجل
حكینا .....كان شعورا في منتھى الروعة.....كتفھ فیتكفل باألھتمام بكل شئ لیریحني

األغاني التي نحب وحتى في ....في التلفاز...في القراءة...في األشیاء التي نحبھا
سمعت لھ ...وبعد الكتاب والمثفین....سمعت رأیھ في بعض المطربین....سماعھا

ویوافقني ...لكنھ كان یعجبھ دوما...كنت اطرح رأیي ببعض الخجل......اراء سیاسیة
مؤلفة الروایة یاسمین  ....وكان ھذا امر مریح لي.....كان بیننا تشابھ كبیر....الرأي

فأخبرتھ ...سالني عن عیوب شخصیتي......من زمن الحبثابت او امرأة 
فرد علي باستغراب وقال لي انھ یجب ان اثق )....عدم الثقة بالنفس...(بصراحة

لم اكن ألصدقھ لوال اني ....ألن بي العدید من الممیزات.....بنفسي فأنا استحق ھذا
وشعرت بالفرحة .....نظرت في عینیھ وسمعت نبرة صدقھ بنفسي



فأخبرني ...فسألتھ انا األخرى عن عیوبھ....واألمل یسیر في اوردتي.....تغمرني
لم یكن لھ وقت لینمي ...قال لي انھ جلس معظم حیاتھ یھتم بالدراسة.....انھا العصبیة

اعترف لي انھ شعر بوحدة في سنین طویلة من ....قدرتھ األجتماعیة
قال انھ تعرض ....قبلاخبرني بصدق وعفویة انھ لم یقع في الحب من ....حیاتھ

اخبرني انھ كان یقتل اي شعور بداخلھ ...لبعض األعجاب لكنھ لم یتطور مطلقا
ألنھ ....ناحیة اي انسانة قبل ان یبدا ألنھ لم یكن الوقت المناسب لھ مادیا وعملیا

احترمت ...یرفض ان یعیش الفتاة في قصة حب فترة طویلة ویعلقھا بجانبھ بانتظاره
ویتصرفون بھذة ....لیت كل الشباب یفكرون مثلھ.....نظریةفیھ جدا ھذة ال

حتى انھ سكت فجأة وانا اتطلع لھ .....كنت احب فیھ ثرثرتھ العفویة.....المروءة
  :وقال لي 

  

  

 اذا تركتیني اتحدث ھكذا فلن اصمت....یجب ان تسكتیني یا حبیبة -
احب ....في الواقع احب ذلك...انا ال اریدك ان تصمت....ھھھھھھھھھھھھھھ -

 ....ان اسمعك تتحدث

  

 

كانت تلك المرة االولى التي ارى فیھا رجال .....فشعرت بالدم یتجمع في وجھھ
  :فقال لي.....شعرت ان قلبي كاد یخرج من صدري ویحتضنھ.....یشعر بالخجل

  

  

  

وتحادثنا في امور ...لقد جلسنا مع بعضنا.....اسمعیني یا حبیبة -
كثیرون یتفاھمون في ...ا ھو االساسلكن برایي لیس ھذ.....مختلفة

قبل ان ....الراحة ھي اھم شئ....لكنھم ال یرتاحون لبعضھم....الشخصیات
ِ كشریكة لحیاتي وفعلت ذلك حین ....آتي لبیتك اول مرة صلیت استخارة فیك

وقبل ....ووجدتني ألح على والدتي باألتصال في الیوم التالي...عدت من بیتك
انا ارید ....واصبحت متیقن من قراري......اخرى مجیئي الیوم صلیت مرة



قبل ان نتكلم مع اھلنا ارید ان اعرف رایك الشخصي ...ان اتزوجك یا حبیبة
ھل ترین .....ارید ان اعرفھ بصراحة دون خجل او مجاملة.....بیني وبینك

 .....في شریكا لك مدى الحیاة؟

  

 

لست ادري كم رقصت ......لست ادري كم من الوقت مضى وانا احدق بعینیھ
لست ادري كیف تتغیر الطبائع الكونیة في اللحظات .....روحي سعادة بھذة الكلمات

واختفي كل ....السحریة فأني اكاد اجزم ان الدنیا توقفت عن الدوران في تلك اللحظة
  :فقلت لھ....من في الكون ماعداي انا واسالم

  

  

 ......اجل -
 ....اجل ماذا؟ -
 ....تعرف انت)....بكسوف شدید( -
 ...ارید ان اسمعھا واضحة -
 ....احب ھذا....اجل ارید ان اكون زوجتك -
 ....تحبین ھذا؟ -

  

 

وانھ ...وقال لھم اننا متفقین...نظر الي بضحكة مشرقة وقطع كالم والدي ووالده
وطلب من والدي ....قرر اني الزوجة المناسبة لھ وانھ استمع لموافقتي منذ دقائق

سمعتھ باذني وھو یقول ھذة الكلمات السحریة التي كنت .....رسمیا ان یتزوجني
فقال لھ والدي انھ ال مانع لدیھ وكذلك والدتي .....احلم بھا منذ كنت في سن الخامسة

فأطلق والد اسالم القنبلة وطلب .....جاملتھم وقالت انھم یتشرفون برجل مثل اسالم
یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة  !!......ان نقرأ الفاتحة ونحن جالسون

فقرأت معھم وانا ال اصدق ...وبدأوا بقراءة الفاتحة....ووافق الجمیع......الحب
اني اقرأ الفاتحة كل یوم ولكن لم یخطر ببالي ان اقرأھا یوما كرباط شفھي ....نفسي

كان شعورا في منتھى الذھول والروعة ....بیني وبین زوجي المستقبلي



وقام الجمیع لیحتضنوا بعضھم ویباركوا ....الوا آمینثم ق.....والسحر
ضحكت على اثرھا بخجل ....فأطلقت والدة اسالم زغرودة خفیفة....لبعضھم

قام اسالم لیبارك لوالدي .......وضحك علیھا كذلك اسالم.....واشتعل وجھي
  :وسلم علي وقال...وامي

  

  

  

 ....مبروك لنا یا حبیبة -
 ...اشعر بالسعادة انا...انا.....اجل یا اسالم -
 ....لیبارك هللا لنا في حیاتنا....وانا كذلك في قمة سعادتي -

  

 

لنتحدث في ھذة ....ثم التفت الى والدي لیخبره متى یمكنھ تحدید موعد حفل الخطوبة
ولحظتھا جاء لنا النادل بشراب للجمیع وقال انھ على حساب المكان من ....التفاصیل

فضحكنا جمیعا لھذة البادرة الجمیلة من ....السعیدة المدیر كتھنئة بھذة المناسبة
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .....صاحب لكافیتیریا

وشعرت انھا اول تھنئة اخذھا في عمري على شئ سعید حصل ......الحب
حین فارقت اسالم ھذة ....لم نمضي وقتا طویال ثم قررنا العودة للبیت........لي

لكنھ قال ......اشعر بقمة النشوة والسعادة وبعدم الغربة في مفارقتھ قط المرة كنت
وانا خارج ھذا ...وسارت بنا السیارة في الطریق للبیت.....انھ سیتصل بي غدا

  ....وحدھا روحي التي لحقت باسالم....الكون

  

  

  

ا فحیاھا وجلس تقریب....ردت علیھ والدتي....اتصل بالبیت اسالم في الیوم التالي
كان ....ثم طلب ان یكلم والدي.....احببت فیھ وده ألھلي......ربع ساعة یتحدث معھا

من خالل كالم والدي اكتشفت ان اسالم سیقابلھ في ......دوما مؤدب في تصرفاتھ



وانھ استأذنھ لیحصل على رقمي ...العمل بعد یومین لیحدد معھ موعد حفل الخطوبة
دة في والدي انھ یخجل ان یرفض طلبا جاء اكتشفت صفة جدی....ویحادثني بحریة
ولكني مازلت ....فما كنت اظن انھ سیقبل بشئ كھذا في یوم ما....بأدب واحترام لھ

شعرت وانا اتفرج على والدي وھو یكلمھ انھ كبر ......اكتشف الكثیر فیھ
وما ......وما عاد مخیفا كما كنت اراه من قبل لست افھم لماذا......وھدأ....بالسن

ناداني والدي ألتحدث ......عاد یمارس ھوایتھ المعتادة في الوقوف مقابل سعادتي
شعرت بشعور غریب جدا ان اكلم رجل ....امسكت سماعة الھاتف.....مع اسالم

حین تكلمت سمعتھ یقول جملتھ المعتادة .....ولكني صدمت......امام اھلي في الصالة
  :لكن بطریقة رائعة جدا

  

  

 .....الیوم؟كیف ھي الحبیبة  -

  

 

شعرت .....حین اضاف حرفي األلف والالم لم یعد اسمي بل اصبح صفتي تجاھھ
مع اسالم كل شئ ....ربما اكون قد مررت بذلك من قبل لكن.....بسعادة طاغیة

وبصوت منخفض ألني كنت ...رحبت بھ بود....ماعدت اعیش في الوھم.....واقع
  :فقال ...لياشعر بالمضایقة في الحدیث معھ في وجود اھ

  

  

وھا انا اآلن استأذن ....كنت استأذن والدك ألستطیع اخذ رقمك الجوال -
 ....الحبیبة

  

 

انھ یتعمد قول ھذة الكلمة لیسافر بي بعیدا في عالم السحر فكیف یمكن ان اقول 
ھذة المرة انا ....ثم تحادثنا....واتصل بي فحفظت رقمھ.....اعطیتھ رقمي.....ال

بدى لي انھ فرح بالسؤال .....كیف قضاه وھكذا....فسألتھ عن یومھ.....بدأت الحدیث



كنت احب فیھ .....اصحابھ وظل یحكي لي اشیاء عن عملھ وعن بعض
مؤلفة الروایة یاسمین  ....وفي نھایة حدیثنا تكلمنا عن یوم حفل الخطوبة......وده

اخبرني انھ سیكون بعد شھر من الیوم إن وجد ......ثابت او امرأة من زمن الحب
وقال لي انھ سیخرج معي انا واھلي یوم الجمعة لنتفرج على .....قاعة افراح مناسبة

كل شئ یسیر بسرعة ال اكاد اصدق ومازلت لم ......اعات ونختاربعض الق
  ......كیف سأكون حتى یمر ھذا الشھر؟......استوعب بعد ان ھذا یحصل لي

  

  

  

افكر في الماضي وفي الحاضر واخاف ....كنت اجلس مع نفسي كثیرا واسرح
كنت احاول ان اخفف الضغط النفسي عن نفسي حین ادخل ......المستقبل

لم اعد اكلم رجال مطلقا بل اني شعرت باإلشمئزاز .....اكلم بعض صدیقاتي...النت
عدت ....شعرت اني حین اصبحت إلسالم اصبحت صافیة كلیا.....من فعل ھذا

ال یشغلني سوى خطوبتنا وما سیحدث بعد ذلك بیني .....افضل مما كنت
ان التوازن عاد لي من كنت اشعر ....واشارك فیھا....كنت ادخل المنتدیات....وبینھ
أھل (شاركت كثیرا في منتدى ......واصبحت ھادئة ودودة  طیبة.....جدید

ال ....لم اخبر احدا انھ تمت قراءة فاتحتي.....واصبح لدي صدیقات منھ)....الشاطئ
لست ادري لما افكر في ھذا الخاطر دوما ...ارید ان یشتموا بي إن لم تتم الخطوبة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ......ني سأخطبولكني حقا ال اصدق ا
اختیار .....أخبرتني صدیقتي آیة ان امامي الكثیر ألمر بھ......زمن الحب

وبدأت في ....تجھیز بعض الثیاب الجدیدة......الكوافیر.....الفستان
اعطتني عناوین العدید من محالت مالبس الحفالت التي كنت قد ذھبت ...مساعدتي

قررت ان اذھب لنفس الكوافیر ......لیھا انا وھي حین كانت ستخطب في البدایةا
وجاء اسالم یوم الجمعة وجلس مع اھلي واخبرھم عن .......التي ذھبت ھي الیھ

وخرجنا انا ووالدي معھ ھو ....القاعات التي بھا مكان بعد شھر من اآلن
وانا ......األیام واللحظات حقا كانت اجمل.....لنرى القاعات ونختار.....ووالدتھ

اھتمامھ ....ویشرح لنا ممیزات كل قاعة عن اآلخرى...ارى اسالم یدقق في كل شئ
ھا ما (كلما رأى شیئا قال لي ......بھذة التفاصیل یجعلني احبھ اكثر واكثر

ووقع اختیارنا على ......حتى قبل ان یعرف راي والدتھ او والدتي).......رأیك؟
رة بعض الشئ لكني شعرت باألرتیاح لھا فقام اسالم بحجز القاعة قاعة جمیلة صغی
وقمت انا بعدھا باألتصال بالكوافیر ألحدد معھ مناسب لیوم .....في الیوم المختار



لنختار ....وآیة برغم انھا حامل....ووالدتي....خرجت معي والدة اسالم......الحفل
اني یوما سأدخلھا بغرض الشراء لم اتخیل ....محالت فساتین السھرة..... الفستان

ألني لم اشعر اني ساحتاجھا في ...بل اني حتى لم اكن اتفرج علیھا باھتمام......منھا
كان األختیار حقا .....مئات الفساتین وقعوا تحت ناظري.......وقت قریب

حین وقعت عیني علیھ دق ....حتى ارتني والدة اسالم فستانا بلون الورد.....صعب
فكان مناسب ....قمت بقیاسھ....لت نفسي واقفة بجانب اسالم وانا ارتدیھقلبي وتخی

شعرت ...وحین عدت بھ وھو في العلبة....وقررنا على الفور شراءه......لي جدا
حتى اني ......قمت بتعلیقھ في غرفتي....ال یمكنني ان اصفھ...بشعور غیر عادي

وال اكاد ...يوانظر لنفس....كنت امسك بھ واضعھ علي امام المرآة
واخبرت اسالم عن لونھ لیختار ربطة عنق بنفس لون الفستان ھكذا .......اصدق

وھي شراء ...ثم جاءت الخطوة األخیرة.........جرت العادة في بلدنا
وھو واھلھ واخوه واثنین من ....ذھبنا جمیعا انا واھلي واخي......الخواتم
یة یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروا .....كان یوما تاریخیا...اعمامھ
حتى قال لي اسالم ان احدھم یعجبھ في ...ظللت اقیس العدید من الخواتم......الحب
و اخترنا الخواتم وتم حفر اسمي ......فقلت لھ بابتسامة خجلى اني سأختاره....یدي

كل شئ اجمل من احالمي ....وتاریخ یوم خطوبتنا....على خاتمھ واسمھ على خاتمي
ارسلت بعض الدعوات لصدیقات .....قمنا بارسال الدعوات للمعارف......سھانف

دعونا األھل ...لكن لم یھمني سوى حضور آیة فھي التي تعنیني في ھذة الدنیا...لي
وقام اخي رمزي بأخذ اجازة من عملھ بالخلیج ونزل مصر ھو .....واألصحاب

وكلما اقترب ....من اصدقاءهوقام اسالم بدعوة العدید .....وزوجتھ لحضور خطوبتي
  .....كلما ازددت عدم  تصدیق لكل ما یجري في حیاتي....یوم خطوبتي

  

  

  

  

لم یكن بإمكاني او بإمكان اي فتاة مكاني ان تنام في اللیلة التي تسبق 
وشھدت الفجر وھو ....كان قلبي یدق بسرعة على مدار الیوم كامال.....خطوبتھا

وفي صباح ......ان یسیر كل شئ بشكل جید....هللاوظللت اصلي  وادعو ....یطلع
ارتدیت .....الى الكوافیر....ذھبت انا واھلي وصدیقاتي وآیة...ذلك الیوم

وعملت لي شعري واظافري ......وظلت العاملة ھناك تضع لي مكیاجي..فستاني



كانت والدة اسالم .....حتى صدیقاتي كلھن ارتدین افضل ما عندھن.....وكل شئ
كان شعورا رائعا ان یسلط علي ....لي وتقول اني ابدو جمیلة طوال الوقتتثني ع

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ......الضوء واألھتمام بشكل مباشر ھكذا
وحین ...ثم سمعت صوت السیارات فعرفت ان اسالم قد وصل......زمن الحب

كنت عروس ....نفسيفلم اعرف ...نظرت الى نفسي....انتھیت الكوافیر عملھا
وقامت ...وظلت والدي تقول هللا اكبر حتى ال یحسدني احد الموجودین...جمیلة حقا

نھضت وخرجت ...والدة اسالم باستداء اسالم لیقابلني على باب الكوافیر
اقترب مني وھو یبتسم ......ورأیت اجمل تعبیر على وجھھ حین رآني...ألسالم

  :وقال لي....بھ واعطاني ذراعھ بالف ذارعي...برقة

  

  

 .....تبدین رائعة یاحبیبة.....بسم هللا ما شاء هللا -
 ......تبدو وسیما....وانت ایضا یا اسالم..... -

  

 

وشدني الیھ واقربني منھ اكثر وھو یبتسم لي بحب .....فامسك اسالم بیدي
.... والغناء لنا......وبدأت الطبول....فبدأت الزفة....ثم خرجنا سویا...واھتمام

كل شئ بدا وكأنھ خارج من احالمي .....والتصفیق...واألضواء.....وزغارید النساء
لیذھب بنا السائق حیث قاعة ...وركبنا سویا.....اخذني الى السیارة.....للتو

وقال ...لكن اسالم خفف عني بحدیثھ....كنت في قمة الخجل والتوتر......األحتفال
وقال لي انھ وھو یشرب الشاي ...لحفللي عن بعض المشاكل التي تعرض لھا قبل ا

وقال لي ....ضحكت كثیرا....فاحتار كیف یغیره....انزل نقطة بالخطأ على قمیصھ
حتى انھ اخبرني ان احدھم ...وتصرفاتھم المضحكة.....عن نكات بعض اصحابھ

وصلنا القاعة ودخلنا ...لم اشعر بالطریق......توعد ان یرقص معھ في الحفل باكملھ
الي ...واھتم كل الناس بامضاء وقت الحفل كامال في التطلع الینا.....یرةبزفة كب

وآیة كانت بجانبي طوال ...كان كل اھلي وصدیقاتي ھناك.....تحدیدا والى فستاني
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ....الوقت برغم كونھا حامل ومتعبة

یده ....یجلس بجانبي.....معي واجمل ما في األمر ان اسالم كان......الحب
ثم جاء وقت لبس ......كل اغنیة حب اسمعھا في الحفل اراھا مھداه لنا.....بیدي

وامسكت یده ..واخذت الخاتم الخاص بھ.....فألبسني اسالم الخاتم برقة....الخواتم



كانت لحظة في قمة ....ثم وضعت الخاتم بیده.....وشعرت بأني ارتعش بشدة
ثم ......وقلنا الكثیر دون كلمات.....فیھا لعیني اسالم ونظر لعینينظرت ...الروعة

والرقص ......وقام الشباب اصحابھ بإحیاء الحفل....بعدھا بدأ الرقص
كنت اتمنى ان نرقص معا انا ......وانضم اسالم لھم لكن على استحیاء....والغناء

وھمست آیة ......واسالم لكن في حضور والدي وكل ھؤالء الناس كان امرا صعبا
قام الجمیع .....ال تقلقي سترقصین معھ في الزفاف كما تریدین....في اذني وقالت

والكثیرین یثنین ......الكثیرین یتصورون بجانبي......بتھنئتي وتمني لي حیاة سعیدة
ال ادري كیف .....كان حفال في منتھى الروعة......على فستاني وكیف ابدو

ي واثقة اني لن اكون سعیدة كما كنت سعیدة في ھذا ولكن....ومتى انتھى...مر
ألصدق اني ....وانظر ألسالم......لقد كنت اضحك من كل قلبي......الیوم
اخیرا تحقق .....لم اعد وحیدة ابدا.....اصبحت مخطوبة...اصبحت خطیبتھ....اخیرا

  .......الحلم الذي تمنیتھ ورغبت بھ في كل ثانیة من عمري

  

  

  

وطلب ....وقام اسالم بتحیتي....وقام األھل بتودیع بعضھم....ة الى بیتيعدنا بالسیار
وابتسم لي ابتسامتھ .....وان انتبھ لنفسي......مني ان انام مرتاحة

وارتدیت ثیابي .....وخلعت ثوبي....وانا ذھبت لغرفتي....وذھب.....الرائعة
بالسعادة  كنت اشعر....افكر...وظللت طوال اللیل على سریري.....العادیة

ھل من المعقول كل ھذة .....خائفة من القادم.....لكني كنت خائفة....الطاغیة
  ....ویتربص بي....لما اشعر ان شیئا ما ینتظرني....السعادة؟

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  خامس عشرالفصل ال

 

  

لقد ....واصبح لھا وجود على ارض واقعي.....بنیت اول طابق في قصور احالمي
انظر كل دقیقة الى .....حتى ھذة اللحظة ال اكاد اصدق!!......مخطوبةاصحبت 

حین اتصل ....شعور مختلف جدا......خاتمي وانا ال اكاد اصدق
ال ادري لما قابلوا ھذا الخبر بعدم .....اني خطبت.....وانبئھم بالخبر....بصدیقاتي
وخصوصا ......دفمعظمھن قابل الخبر بالحس....لم یفرح لي الكثیرات....التصدیق

كنت .....معید في كلیة الزراعة وشاب وسیم كذلك.....ان خطیبي اسالم لیس اي احد
لم ....كلما اقول اني مخطوبة ألحد أقرأ صورة الفلق حتى احمي نفسي من الحسد

شعور .....اتخیل اني ساكون مخطوبة بھذة السرعة ولشخص یمكن ان احسد علیھ
شعور ....حمیني ویلفني تحت جناحیھوانھ في حیاتي ی...اني ملك رجل

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ...الشعور األروع من ھذا....ساحر
باسمھ الحقیقي ولیس باسم صدیقة ....ان احفظ رقمھ باسمھ على جوالي......الحب

ایضا یمكنني .....ألخفیھ كما كنت افعل مع ارقام الشباب الذین كلمتھم من قبل
واألجمل یمكنني ان اقول اني اتصلت بھ ....ل بھ في اي وقت وامام اي احداألتصا

لم یعد ھناك سبب ألخفائي ھذة العالقة فنحن مخطوبان ......وانھ قال لي وقلت لھ
  .....كان ھذا شعورا جدیدا علي وكأن ھما انزاح من على قلبي.......امام العالم كلھ

  

  

لم اكن اصال قد ...النت بنبأ خطوبتي واخبرت صدیقاتي على....دخلت على النت
لذلك تفاجأ الكل بنبأ .....اخبرت احدا بأنھ تمت قراءة فتحتي طبعا غیر آیة

اخبرتني صدیقتي في منتھى اھل الشاطئ ان انزل موضوع في قسم ......خطوبتي
فتذكرت حین كنت ارى .....مناسبات األعضاء بخبر خطوبتي حتى یھنئني الجمیع

وقد آن اآلوان ....ي اقسام مناسبات األعضاء واحسد اصحابھاھذة المواضیع ف
فكتبت موضوعي ووضعت لھ صورة عروس في ثوبھا األبیض ....ألكتب مثلھا

وما إن انزلتھ حتى انھالت علي )....باركوا لي على خطوبتي(وكتبت عنوانھ 



ان  بل ان بعض األعضاء طالبني....التھنئات من كل األعضاء اعرفھم او ال اعرفھم
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  .....طبعا رفضت....انزل صورة الخطوبة

امتألت صفحات الموضوع في خالل یومین بردود ......زمن الحب
قابلتني على الماسنجر صدیقة قدیمة من منتداي القدیم ملتقي ......الكثیرین
بخبر خطوبتي في فقامت بانزال موضوع ....وعرفت مني اني خطبت......القلوب

انزلتھ بدون اذني ربما ما دفعھا لذلك ...منتدى ملتقي القلوب برغم اني لم اعد فیھ
وفعال نزل ....ھو فضولھا في معرفة ردود افعال األعضاء ممن كانوا یعرفوني

فھو مازال ....اول من رد علیھ كان فھد......الموضوع وقوبل باألھتمام المتناھي
استغربت من كلمات .....ام بتھنئتي ببرود وكأنھ ال یعرفنيق....اداري في المنتدى

سیبقى بارد ....لكن ال شئ.....وظللت اتمعن بھا كثیرا لعلي اجدا شفرة ما....تھنئتھ
اغرب شئ حصل .....انھ ال شئ....ولكن ما یھمني في شخص مثلھ؟...كما ھو

تظاھرن بمدى لی....وھن یمقتنني...ھو رد بعض العضوات التي كنت امقتھن....لي
حتى !!......ویھنوني وكأنھم كانوا نائمین بحضني یوم امس...صداقتنا وقربنا لبعض

تلك الفتاة ارق احساس ھنأتني وكأنھا ھائمة بذكراي وانا وھي ال نطیق 
استغلت الموقف .....واألغرب العضوة التي تشاجرت معھا صعبة المنال....بعضنا

وباركت لي ووضعت العدید .....تلك األفعيلتظھر روحھا الریاضیة وطیبة قلبھا 
حقا ان عالم النت ھذا عالم كلھ تمثیل وتفاھات ال حصر لھا .....من صور التھنئة

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  .......وكل من علیھ یرتدون اقنعة
ي حین فتحت ایمیلي في الیوم التالي وجدت رسالة من عماد تنتظرني ف......الحب

فتحتھا وقلبي یدق بقوة كادت تمزق ......لم یكن لھا عنوان.....البرید الوارد
  :فكتب فیھا.....صدري

  

  

  
  مبارك لك ايتها الحورية

انسيتي .....فلطالما كنت ملكي قلبا وروحا وجسدا....ولكنك ستبقين ملكا لي...لقد اصبحت مخطوبة لرجل اخر

شعرك بالحب ملموسا...؟.ماذا كنت تقولين لي وماذا كنت تفعلين معي ٔ تراك تفعلين هذا مع .....كنت تتوسليني ال

  .....عموما اتمنى لك السعادة مع الحب الجديد....!!......ام انه يفعلها عمليا؟....خطيبك ايضا؟

  

  



  

  

ذلك السافل .....قمت بسرعة وانا ارتعش لدرجة ان الكرسي من خلفي سقط ارضا
مازال بنفس حقارتھ بل ...النقطةحتى بعد ان وصلت لھذة .....المنحط
یا إلھي لو علم ....یستمتع بتعذیبي وبتذكیري بما تنازلت عنھ ألجل حبھ....واكثر

كیف امسح ....یجب ان امسح ھذة الرسالة......اسالم بھذا لتركني دون لحظة تفكیر
لیتني لم ....لیتني لم اقع بحبھ ابدا....یا إلھي....عماد ھو األخر من حیاتي كیف

  ......لیتني ولیتني ولیتني...عرفھ ولم ادخل ھذا المنتدى اللعینا

  

  

  

  

وفعال اتصل .....حاولت ان اھدئ نفسي حتى ال یظھر علي شئ حین یحادثني اسالم
بأن ......كان یحاول ان یتقرب مني شیئا فشیئا....فحكیت معھ....بي بعد المغرب

واخبرني .....الناس الذین یقابلھموعن .....وعن طبیعة عملھ....یحكي لي عن حیاتھ
وطلب مني اال اقلق .....انھ سال بعض الزمالء لیبحثوا عن وظیفة تناسبني
حین حكیت مع اسالم .....بخصوص الموضوع فسیجد لي عمل في وقت قریب

احب حماسھ .....نسیت المشاكل التي كنت فیھا فالكالم معھ یریح اعصابي كثیرا
واحب ھدوءه حین یرید ان یطلق ....ھمھوعصبیتھ حین یتحدث عن شئ ی

كنت اتحدث معھ بخجلي المعتاد وتمنیت لو اني اكسر الحاجز بسرعة .....نصیحة
شئ ما بداخلي یشعرني اني شخصیتین ......واكلمھ كما كنت اكلم عماد او غیره

اكنت .....كنت احاول ان ابقى معھ كما ھي حبیبة الواقعیة امام الناس.....منفصلتین
فتاة خجولة لم تعتد ......ل ان ابقى معھ بقناع الحیاء الذي كنت ارتدیھ في الواقعاحاو

لكني لم اتمكن من تخفیف شعوري .....على الحدیث مع الرجال او مخالطتھم
تجاه اسالم ألني احاول ان امثل علیھ شخصیة لیست انا لكي ....الداخلي بالذنب

سمین ثابت او امرأة من زمن مؤلفة الروایة یا .....استطیع ان استمر معھ
ألني لم اعطھ قلبي األول الذي .....كنت اشعر بالذنب ألني احببت قبلھ......الحب

حین قابلت اسالم ندمت على كل شئ ....والذي لم یكن یستحقھ البتة.....اخذه عماد
واألكثر سوءا اني تألمت ألني لم اعد لعنفواني القدیم وتفائلي بالحیاة .....في الماضي



ولم اشعر حتى اآلن بذلك الحب الخالص السعید اتجاه اسالم كما كنت اشعر تجاه 
ال ادري حقا كیف ولماذا ربما ألن الشعور للمرة األولى یكون لھ بریق ....عماد

وان امحوه ....فكرت ان اتخلص من كل شئ یربطني بالماضي....خاص
انما ...ط من سجل حیاتيلیس فق....نعم یجب ان امحو حبیبة الخاصة بالنت.....كلیا

اني تركت ھذة .....اول شئ فعلتھ...فكرت وفكرت......ومن داخل نفسي انا
اضفت علیھ صدیقاتي االتي ......وعملت لنفسي عنوان الكتروني  جدید...المنتدیات
وقررت بیني وبین نفسي اني لن اعود للخطا مجددا وان اصفي ذاتي ......اعرفھن

صافیة رقیقة مع اسالم وفي نفس الوقت استفید من من كل وسخات النت ألكون 
حتى اني لم اعد افتح ایمیلي ......خبراتي في الحب بایقاعھ في حبي وتعلق قلبھ بي

ذات یوم حین فتحتھ وجدت رسالة من .....القدیم إال ألسباب قلیلة وتافھة
نعم ....ةوقمت بمسح الرسال...لم افتح األیمیل....حین قرأت عنوان ایمیلھ......عمر

كلھم لیسوا رجاال وال ....مصممة ولن اضعف امام االعتیاد...ھكذا یجب ان اكون
وھا قد اعادني هللا للطریق الصحیح وعوضني عن كل ھؤالء باسالم ....یستحقون

  ......لذلك لن افعل اي شئ خطأ.....الرجل الحقیقي

  

  

  

م ھو كل صار اسال.....غیرت حیاتي تماما.....بدأت فصل جدید من حیاتي
طبعا بدأت دورة مكثفة ....وصرت اھتم في جعل نفسي زوجة صالحة لھ....اسرتي

وصرت اھتم بمشاھدة حلقات البرامج على التلفاز التي تھتم ...في تعلم فنون الطھي
وارتدي الوان جمیلة ألن اھلي تركوا ....بقیت ایضا اھتم بجمالي كثیرا......بالطھي

بقیت اتحایل .....ن اسالم حتى اظھر بشكل الئقلي حریة الصرف بعد خطوبتي م
على مالبسي الفضفاضة وارتدي اشیاء قریبة منھا ولكن لیست عباءات بالمعنى  

كان والدي لھ اعتراض علیھا ألنھا الفتة ......ذات الوان مختلفة واشكال ورسومات
ولكني لم اھتم ألني اردت ان الفت نظر اسالم واھتمامھ اكثر ....للنظر

بدت اھتم باسرة اسالم واتصل بھم .....وبدأت اضع المكیاج على استحیاء....ثرواك
من وقت ألخر صحیح اني لم اتمكن من الخروج كلیا من قوقعتي 

ولكني على األقل حاولت ان اكون على ادنى درجة من ......وانطوائي
 وحمدت ربي بیني وبین نفسي انھ لیس لھ اخوات بنات حتى ال اضطر ان....الود

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......اصادقھم صداقة مقربة
كان اسالم یزورني في البیت مرة كل اسبوع ویجعل المكالمات الھاتفیة ......الحب



وذات یوم قال لي انھ في األیام .....وكان ھذا األھتمام یفرح قلبي جدا....یومیة
فلن یستطیع ......لوجود بعض الضغوط القادمة یمضي اوقات اكثر في العمل نتیجة

  :واضاف في اخر حدیثھ.....زیارتي كما السابق ورؤیتي

  

  

یمكنني یا حبیبة ان اعوض ھذا بان احادثك على عنوانك األلكتروني من  -
 ......بالمناسبة اعطیني ایاه حتى اكلمك علیھ....عملي

  

 

ت لنفسي عنوان وحمدت ربي اني تصرفت من قبلھا وعمل....شعرت ان لوني تغیر
لذلك حین ابعث لھ ایمیلي یمكنني ان احداثھ وانا مرتاحة ......جدید
وقال لي ان احداثھ غدا عصرا .....فاعطیتھ عنواني األلكتروني فعال......البال

فسیكون متواجد او حین یدخل سیقوم باألتصال بي على الجوال ألعرف انھ دخل 
في الیوم التالي رن علي فدخلت على النت وفعال اضفتھ واضافني و........على النت

  :فقال لي كالمعتاد.....ووجدتھ

  

  

 .....كیف انتي الیوم؟.....اھال بالحبیبة -
 الحبیبة سعیدة جدا الیوم -
 ویا ترى ما ھو السبب؟ -
 )وجھ خجول....(انھا تكلم حبیبھا -
 ....من ھو حبیبھا؟ -
ما انا لي حبیب عمو......اال تعرفھ؟....یا إلھي....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -

 .....واحد فقط
 .....ومن ھو -
 )وجھ خجول......(اول حرف من اسمھ الف -
 .....ایمن؟.....الف؟ -
 ....اسالم......ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -



 .....اه اسمھ اسالم مثل اسمي تقصدین؟ -
 .....انت وحدك....یا إلھي ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ انھ انت یا اسالم -
اشعر ....ولكني كل یوم.....مخطوبان منذ شھر بالضبطنحن .....یا حبیبتي -

واشعر شیئا .....ان مشاعري تجاھك تزداد بسرعة شھور ولیس شھرا واحدا
 .....فشیئا اني ارتاح لك اكثر

شعوري تجاھك یدفعني الى ان افعل اي شئ في ......وانا ایضا یا اسالم -
 ....األطالق ألني ارید ان یكون ما بیننا ھو اجمل شئ على.....سبیلك

 .....اني واثق ان ما بیننا لن یستطیع شئ في الكون ان یھدمھ او یھزه -
 .....واحمیني یا حبیبي.....واسكني فیھ...افتح قلبك لي -
 .....انتي فیاضة الیوم.....وبعدین معك).....وجھ خجول( -
 )وجھ حزین.....(یعني لن تفتح لي قلبك یا حبیبي؟ -
یوم اخذت والدتي من المسجد یا حبیبة وانت لقد فتح لك من اول مرة رأیتك  -

 ھھھھھھھھھھھھھھھ..........ال تمارسي سحر دلع البنات علي....تعلمین
 ......حاضر یا حبیب فؤادي.....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -

 

  

وقلت البد وان العب على ھذا .....لم اكن اعلم ان اسالم یخجل من الكالم الحلو
ا واتدلل علیھ واغرقھ بحبي و شیئا فشیئا سیحبني فاكون رقیقة معھ جد....الوتر
واستحلفھ ان ...ألطمئن علیھ...ظللت اتصل بھ في منتصف ساعات عملھ....كثیرا

واقول لھ اال یقلقني علیھ فأنا سأموت لو حصل معھ ...ینتبھ لنفسھ جیدا في عودتھ
صل بي فشعرت كم لمست ھذة الكلمات قلبھ حتى اني في یوم لم اتصل فات......شئ

  :ھو في نفس الموعد وقال لي 

  

  

  

ھل انت بخیر یا ....انتظرت اتصالك طویال ولم تتصلي ماذا جرى -
 ......حبیبتي؟

  



 

 

ھذا امر .....اذن فھو یھتم بامر المكالمة في ھذا الوقت بل انھ ینتظره كل یوم
ھ فطلبت.....یومھا اخبرني ان احد اصدقاءه وجد لھ شركة یطلبون محاسبین.....رائع

  :منھ ان یصف لي مكانھا حتى اذھب الیھا ولكنھ فاجأني حین قال

  

  

  

ِ بنفسي غدا الى ھناك واكون معك - فھو یوم .....ال تقلقي حبیبتي انا ساخذك
 .....عطلتي ولیس لدي محاضرات

 ....وتكون معي طوال الوقت....؟..حقا ستأتي معي -
ان افعل كل  وھي لي وحدي والبد...اظن ان ھناك حبیبة واحدة في الكون -

 .......شئ ألجلھا
 .....اتمنى ان یحفظك هللا لي یا اجمل اسالم في الكون -
 ....ھیا استعدي للغد....ویحفظك لي یا غالیة -

  

 

شعرت ....تتحرك كمعزوفة موسیقة حین قال الجملة األخیرة....شعرت بنبرة صوتھ
بر فداخلي وشعرت ان حبھ یك.....اني افھمھ واحسھ فھو واضح بكل مشاعره امامي

  ......شیئا فشیئا

  

  

  

وخرجت لھ .....في الیوم التالي ارتدیت افضل ثیابي ووضعت القلیل من المكیاج
كان یسوق ......اخذني طبعا في سیارتھ بإذن من والدي.....بابتسامة رقیقة جدا

فأضحك بغنج والفت وجھي ....السیارة وینظر الي من حین ألخر بابتسامة رائعة



حقا لم اكن ....وانا اكررھا...وقد اعجبتھ اللعبة فصار یكررھا....لألتجاه األخر
قیود .....معھ اشعر اني حرة من قیود كثیرة جدا......لست ادري من انا......ھكذا

اني معھ افضل ......المجتمع والحرام والحالل ومن قیود خوفي وھالوسي وخجلي
قول اني مختلفة كثیرا عما وھو سعید بداللي علیھ ولكنھ كان دوما ی.....مما كنت

ذھبنا لمقابلة العمل سویا .....ولكنھ یحبني في كل األحوال......ظنني في البدایة
فطمأنني وقال لي انھ .....وانتظرني ھو بالخارج لكن كالعادة لم احصل على الوظیفة

وسار بالسیارة بنا في شارع واسع حیث الشمس تالحقنا ......سیجد لي عمال آخر
انظر الیھا وانظر الى انعكاس لونھا في عیني اسالم واراھا .....لبنایاتمن خلف ا
لم اشعر ......مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب .....بلون الذھب

توقف اسالم ....ولم اشعر بمثل ھذة السعادة....بھذا السالم في حیاتي من قبل
جلب لي آیس كریم ومشروب غازي ....بالسیارة عند احد محالت االطعمة الخفیفة

لم اكن اجید انتقاء الكلمات وانا .....ظللنا نأكل ونمزح....وجلب لنفسھ نفس الشئ
لكن لم اھتم فقد كادت ......فقد تعودت على براعة الكتابة لیس الحدیث...اكلمھ

وحین ھممت بالنزول من ...عاد بي الى منزل والدي.......ابتسامتي تشق فمي
  :لي السیارة قال

  

  

 ....لدي ما اقولھ....قبل ان تذھبي.....حبیبة -
 .....قل ما ترید یا حبیبي....ما األمر اسالم -
لم اشعر بھذة السعادة من ....لقد كانت نزھة الیوم رائعة جدا......حبیبة -

ان الوقوع في .....بل انني لم اشعر بھذة المشاعر الرائعة من قبل.....قبل
 ......الحب امر ساحر

 ...؟؟.....ي انكھل تعن -
لم .....اني احبك كثیرا.....اني واقع في حبك حتى النخاع.....اجل یا حبیبة -

ستكونین ......اني محظوظ یا حبیبة.....اتخیل ان الحب جمیل لھذا الحد
 ......زوجتي وانتِ حبي األول

 

كنت اشعر اني في الجنة وكم ....لم استطع النطق بحرف فقد كنت في قمة السعادة
كلمة احبك صعبة على ألقولھا في الواقع لشخص وانا انظر في  كانت
كنت اشعر ......كالمھ جعلني اشعر ببعض الذنب فلم یكن ھو حبي األول....عینیھ



ولم اتكلم ....ابتسمت لھ ابتسامة ساحرة.....اني بطریقة ما اخدعھ وال ادري لماذا
  :فقال

  

  

 ....الن تقولي شیئا؟ -
 .....مثل ماذا؟ -
 ....حبك للتولقد قلت ا -
 ......اذن؟ -
 ......ھیا یا حبیبة انتي تفھمین ما اعني -
 ....قد بحذر....باي.....ساخبرك على النت........ -

  

وحین دخل على النت لیال قلت لھ اول ما .....وقمت من مكاني وانا قلبي یدق بعنف
  :دخلت

  

  

 .....من اآلن فصاعدا سیكون صعبا علي ان انادیك اسالم -
 .....حبیبة؟لماذا یا  -
ترى ماذا ....یجب ان ادلعھم....ومن احبھم)......وجھ خجول(ألني احبك  -

 .....ساختار اسم دلع لك؟
 ....ماذا قلت في البدایة؟ -
 ....انت ال تعرف كم احبك......احبك یا اعز مالي  بھذا الكون....احبك -
انت رائعة .....یاه كالمك یزید من ضربات قلبي......حقا یا حبیبتي -

 ......یومال
 !!...بندق....امممممممم....وسانادیك من اآلن وصاعدا.....احبك -
..... ھھھھھھھھھھ.....بندق؟....ماذا قلت؟........ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -

 ......یبدو لطیفا لشخصیة كارتونیة
 )..وجھ حزین.....(الم یعجبك؟ -
 ....اذن ستنادیني بندق؟......لقد اعجبني.....اتدرین -
 .....انت بندقي اللذیذ.....دقاجل یا بن -



لكن علیھا ان تكون سرا ....ال استطیع ان اتخیلك تنطقین الكلمة لتنادییني بھا -
 .....بیننا ال تنادیني بھا امام الناس

كم .....یحفظھا قلبي وقلبھ...اصبح لدي انا وحبیبي اسرار تخصنا....اوه -
 ......احبك یا بندق

 

ادري ماذا افعل او ماذا اقول سوى ان اغرق  ولم اعد...انفلت مني زمام مشاعري
لكنھ فاجأني حین اتصل بي على الھاتف في الیوم التالي .....اسالم بحب غیر عادي

  :فقلت لھ.....في الصباح الباكر

  

  

 صباح الخیر.....مرحبا یا اسالم -
ماذا حصل .....انا ال اعرف احدا بھذا االسم.....من اسالم؟...اسالم؟ -

 .....لبندق
 .....كفى ال تحرجني.....ممممممممم -
تبدین ....لقد الحظت انك شخصیة مختلفة كثیرا على النت.....تدرین یا حبیبة -

الیس .....اكثر انفتاحا ودلعا وحبا وقدرتك على التعبیر اكبر وانت على النت
 ....اتساءل عن السبب.....غریبا ان تكوني شخصیتین مختلفتین

 ....ھل كنت ترید شیئا؟.....ساخبرك في وقت الحق...انا -
 ......ال فقط كنت مشتاقا لك -
 ......یا حبیبي....مشتاقة لك جدا....وانا ایضا...... -
 .....وساكلمك على النت لیال......عودي للنوم حبیبتي -

  

 

حقا لقد تعودت على دور العاشقة ....لم استطع اكمال النوم وانا افكر بكالم اسالم
لقد .....ة اني اصبحت افعلھ تلقائیا بمجرد دخولي النتالجریئة جدا على النت لدرج
لقد اصبح ......لكني ما عدت ادرك ایھما حقیقتي.....قابلتھ بقناعي دون ارادتي

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....تمثیلي جزءا مني وجزء متناقض من شخصیتي
ھاره اال في  وال یمكنني اظ.....ال یمكنني التخلص منھ......امرأة من زمن الحب

  :حین حادثني اسالم على النت في اللیل قلت لھ.......السر



  

  

 ......لقد وحشني بندقي الحبیب -
ھل یجب ان اكلمك بعد الزواج على النت .....لقد عدتِ حبیبة.....اوه اخیرا -

 ھھھھھھھھھھھھ.............حتى تبقین ھكذا
اظھر اي شئ من انوثتي واال .....لقد ربیت على القمع.....اسفة یا حبیبي -

انت ال تدري كم یصعب علي ......لذلك تعودت على ھذا.....امام احد
الحدیث والرد على كالمك بكل مافیي من مشاعر وانا وانت وجھا 

 ....األمر اسھل بكثیر....لكن ھنا على النت....لوجھ
ولكن بما انك تعودت على عدم اظھار ھذة األشیاء منك ......نعم اني افھمك -

 ....اذن كیف اصبحت ھكذا على النت؟....في الواقع

  

 

فھمت این سیؤدي بنا السؤال فقد یسألني ان كنت قد احببت رجال على النت من قبل 
  :فقلت بسرعة.....وستكون ھذة كارثة بمعنى الكلمة

  

  

التظاھر بما نرید ان ....انا وصدیقاتي كنا نلعب دوما ھذة اللعبة على النت -
 .....وقد اصبحت اجید اللعبة.....على النتنكون امام بعضنا 

  

 

لكن اسالم .....اي غبي یمكن ان یدرك مدى تفاھة الكذبة...یالھا من كذبة تافھة
عرفت كم ....حینھا فقط....تصرف بشكل طبیعي واكمل كالمھ في موضوع آخر

ان  انھ ال یرید.....كما كنت مع عماد.......فھو یراني بقلبھ ال بعقلھ...یحبني اسالم
لن یرى ....وسأظل ھكذا بداخلھ مھما اخفقت.......یفكر حتى في شئ سئ في

ولكني كنت ....كان ھذا یشعرني بالذنب اكثر واكثر....ألن حبي اعماه....سلبیاتي
  ......كلما شعرت بالذنب ازید من اغراقھ في الحب



  

  

  

رت كم ھو شع....كان جمیال جدا وكنت معھا في یوم الوالدة.....انجبت آیة صبیا
امر صعب الحمل والوالدة ولكن رؤیة الطفل وھو صغیر یعوض اي تعب 

كانت ......مرت عدة اشعر على خطوبتنا.......تمنیت لنفسي طفال من اسالم.....والم
ذات مرة سألني ماذا كنت .....كنا نخرج كثیرا سویا......ھذة األیام اجمل ایام عمري
ان اذھب للسینما مع خطیبي لمشاھدة فیلم  فقلت لھ....اتمنى ان افعل حین اخطب

وفي نھایة .....فضحك من قلبھ......رعب حتى یمكنني األحتماء بھ وانا اشاھد الفیلم
ذھبت انا وھو .....األسبوع حین زارني جاء لي بتذكرتین لحضور فیلم رعب

تھ اخبر.....كنا نضحك ونمزح معا.....واشترینا الفشار سویا لنأكلھ وبعد المشروبات
كنت احب ان افعل ذلك حتى ارى لون وجھھ .....كم یعجبني القمیص الذي یرتدیھ

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  ......یتغیر للون الوردي وینظر امامھ بجدیة
وكنت امسك ....حین شاھدنا الفیلم كدت ان اموت من الرعب......من زمن الحب

كتم ضحكتھ وذكرني انھا كانت وكلما صرخت ....بذراع اسالم طوال الوقت
اذكر ایضا حین ذھبنا انا واھلي ......لقد كان یوما في منتھى الروعة!!.....فكرتي

كان شعورا ال یوصف ان ......والتقطنا صور لنا معا.....معھ ھو واھلھ الى النادي
كنت احب حین یتصل بھ ......حقا كنا جمیلین معا.....ارى نفسي بجانبھ في صورة

فاغرقھ بحبي وحناني حتى ....ضایق من عملھ او متعصب من اي شئوھو مت
كان دوما یقول لي اني سر تحملھ لھذة .....یرتاح ویھدأ لیعود لیضحك من جدید

انھ سر خلقي ......وكنت دوما اجیبھ نفس األجابة واقول لھ...الدنیا وسر سعادتھ
لقد ....عنیھا بكل قلبيكنت ا......وھذة المرة لم اكن اكذب.....وحیاتي من األساس

نسیت ....ونسیت بھ كل ماھو قبیح في ھذة الحیاة.....تعلقت باسالم بشكل ال مثیل لھ
واصبح كل تفكیري فیھ وفي كیفیة ارضاءه وجعلنا ......الماضي والمستقبل

  ......كانت تلك ھي حقا الجنة....سعداء

  

  

  



ید میالد اسالم الذي كنت النھ كان ع.....حین استیقظت ھذا الیوم كان یوما ممیزا
انا احب اعیاد المیالد واظھار الحب فیھا اشتریت لھ افضل ......اجھز لھ منذ فترة

كتبت لھ فیھا كل ....وجلبت لھ كارت معایدة....الھدایا وغلفتھا باجمل ورق تغلیف
  :كتبت لھ....كلمات الحب

  

  
  

  حبيبي بندق

كل يوم معك هو اجمل ايام عمري يا .....جميال جدا حينها لقد كان يوما......اتذكر اول مرة ناديتك بندق؟

لن اقول لك اني اشتاقك وانت معي فهي ....لن اقول احبك فهي ال تكـفي......فقد جعلت لحياتي معنى......اسالم

م ك......ذلك اليوم الساحر الذي خلقت فيه في الدنيا الكملك.....افكر بيوم مولدك.....ايضا ال تصف كل ما بداخلي

نها احتوتك قبلي بسنوات ٔ فقط عشت اكون .....لن اضيع المزيد من السنوات بدونك.....هي محظوظة الدنيا ال

كون لك ما تبقي من حياتي....لك ٔ كل عام وانت والد .....كل عام وانت زوجي.....كل عام وانت معشوقي.....وسا

  ......بندقي....كل عام وانت.......طفلي المستقبلي

  ......حبيبةزوجتك 

  

  

  

  

وقررت مفاجأتھ في ....وارتدیت ثیابي وتزینت.....وضعت الكارت بداخل الھدیة
كان الطریق طویال لكني استمتعت .....الصباح والذھاب الى كلیة الزراعة مقر عملھ

كل شئ جمیل مررنا .....بكل لحظة فیھ وانا استرجع ذكریاتنا الرومانسیة معا
وحین كنا نشتري شیئا لنضعھ في ....ألختیار ثیابھ حین كنت اخرج معھ.......بھ

وحین كان یرانا احد ویبارك لنا ویطلب منا ان نسمي اوالدنا على ......بیتنا
مؤلفة الروایة یاسمین  .......حین كنا نتكلم بصمت ونحن ننظر لبعضنا......اسمھ

نا فیكلمني حین كنا نصحو من نوم قلق مفعم بشوق......ثابت او امرأة من زمن الحب
ویطلب لي ان اغني ......على ھاتفي ویقول لي بصوت ناعس انھ ال یستطیع النوم

لكنھ كان دوما .....كنت اضحك بخجل وانا اغني وادري ان صوتي بشع للغایة...لھ



كان كل شئ یصدر مني امام اسالم جمیل ألنھ ......یشجعني ویقول انھ جمیل جدا
ولى التي یحبني فیھا شخص لذاتي في انھا المرة األ...یراني بعین الحب

ودون ان احاول ان اكون على افضل ....دون اي تكلف مني.....الواقع
كانت ھذة نعمة ال یمكن ان تقدر ....لقد كان یحبني في كل األحوال.....حاالتي

دخلت باب الكلیة وسألت عن اسم اسالم فوجدتھ محبوب جدا حتى من ......بثمن
وحین علم الناس اني خطیبتھ ظلوا یعاملوني باحترام ....اصغر عامل في المكان

كان یتحدث في ....دخلت مكتبھ.....احببت اسالم اكثر حین رایت كل ھذا.....شدید
ثم نھض وھو .....وانھى المكالمة بسرعة....وحین رآني اشرق وجھھ.....الھاتف

  :متفاجئ وصوتھ یھتز فرحة وقال

  

  

  

دعیني اطلب لك .... بك حبیبتياھال.....ال اصدق ذلك.....حبیبة؟ -
تفضلي اجلسي یا .....احضر لنا مشروبا مثلجا!!.....عم مرسي......مشروبا
 ......حبیبتي

 تفضل.....عید میالد سعید...كل عام وانت بخیر یا حبیبي -
طبعا وكیف لك ان تنسي فأنت تحبین .....لقد تذكرتِ اذن!!.....اجل....اوه -

كم انا .......كل ھذة الھدیة لي؟......كذلكاعیاد المیالد للغایة الیس 
 .....سافتح وارى ما فیھا.....محظوظ

 

وجد .....،كنت احب تھذیبھ الشدي....فتحھا اسالم بحذر شدید دون ان یتلف ورقھا
  :فقال.....انھا ربطة عنق بلون بني

  

  

وستكون مناسبة لبذلتي ....انھا حقا تناسب ذوقي كثیرا.....یاه انھا مذھلة -
 ....كم انت رائعة یا حبیبة.....نیة الجدیدةالب

 



وفتحھا فوجد الكارت بالداخل ففتحھ فنھضت من مكاني بسرعة وامسكت یده وقلت 
  :بخجل

  

  

 ....اني اشعر بالكسوف.....اقرأھا حین رحیلي....ارجوك -
ولو اني اكاد احترق شوقا لمعرفة ماذا .....ال بأس سافعل كما تأمرین....حقا؟ -

 .....دعیني البس ھذة الربطة.....كتبت لي
 .....ولكن لونھا ال یناسب مالبسك یا حبیبي انت ترتدي مالبس بلون ازرق -
وانا ھنا ....ثم ان اللون البني یلیق باألزرق.....ارید ان ارتدیھا......ال یھم -

 .....الرئیس ویمكنني ان افعل ما ارید

 

  :وقال لياكمل ارتدائھا وربطھا ونظر الي في انعكاس المرآة 

  

  

 ....كیف ابدو؟ -
 ....تبدو رائعا جدا -
 ...رائعا فقط؟ -
 ....وسیم....رائع....ھھھھھھھھ -
 !!.....لم اسمع جیدا -
 .....وسیم جدا.....وسییییییم -

 

ثم رفعھا الى شفتیھ ...فابتسم لي بكل الحب الذي في الكون والتفت لي وامسك بیدي
  .....:مثل اجمل احالمي تماما وقال....وقبلھا

  

  



لكني سأرد لك .....اترین كما انا محظوظ بك....شكرا لك یا حبیبتي الرائعة -
وساجعلھ اجمل ......كل ھذا في عید میالدك اعلم انھ بعد شھرین من اآلن

 ....اني اعشقك یا حبیبة....اني.....اعدك.....عید میالد لك بحیاتك
 .....یا.....وانا اعشقك -
 ....قولیھا ایتھا المشاكسة -
 ......ق....ـد.....نـ.....بـ....اعشقك یا.....ھھھھھھھھھھھھھھھھھھ -
 .....كم ھي رائعة منك ھذة الكلمة -

 

ولو كان لدي آلة .....كانت تلك اللحظة الساحرة ھي اجمل ما مررت بھ في عمري
الزمن تعیدني لحیث ارید من احداث حیاتي ألخترت ھذة اللحظة ألعیشھا مرارا 

  .....ب سعید ومرتاح مثل قلبي في تلك اللحظةفلم یكن ھناك قل......وتكرارا

  

  

  

فجاء احد زمالءه ....فجأة سمعنا طرقا على الباب فترك اسالم یدي وفتح الباب
فقام اسالم ....وظل یتحدثان عن محاضرة یجب ان یتغیر میعادھا.....بالعمل

  :بتعریف الشاب علي وقال

  

  

 ...مجدي ھذة خطیبتي حبیبة.....ھذا صدیقي وزمیلي مجدي -
 ....اھال بك آنستي -

 

  :وقال لي....لكنھ حین سلم علي ظل یمعن النظر في وجھي بشكل غریب

  

  

 ....ھل التقینا من قبل یا آنسة حبیبة؟....اذا سمحتِ لي -



 .....لماذا؟.....ال -
اشعر اني حادثتك من قبل او قابلتك لست .....مالمحك مألوفة جدا لدي -

 ....ماذا تعملین......ادري

 

  :اسالم بالرد بالنیابة عني وقالفقام 

  

  

 .....اال تذكر اني اخبرتك ان تجد لھا عمال انھا خریجة تجارة انجلیزیة -
سأتذكر في وقت الحق ال ....انا فعال واثق اني قابلتك من قبل....اوه صحیح -

 .....تھتمي 
 .....اآلن حبیبة تعالي سأوصلك للبیت -
ذاھبة لزیارة والدتك الیوم كما  ساذھب بنفسي فانا....ال لیس مھما یا اسالم -

 ...تعلم
 ....اذن انتبھي لنفسك.....اوه اجل صحیح -

 

  

ال استطیع ان انكر اني ایضا ....رحلت وانا ال ادري لما اشعر بانقباض في قلبي
یبدو مألوف جدا لدي ولكني ال اعرف .....اشعر اني رایت ھذا الرجل من قبل

جعلني اشعر بخوف وال ادري  اصراره على انھ رآني وقابلني......كیف
ظللت .....كنت افكر بھذة االمور طوال الطریق حتى وصلت لبیت حماتي.....سببھ

كان في زیارتھا بعض صدیقاتھا فقدمتني إلیھن وظلت تتحدث ...اتحدث معھا
كنت احب النظر حولي كلما .....بینما جلست انا في طرف الغرفة بصمت....عني

كنت احب تخیلھ یسیر في ارجاء .....ت الذي نشأ بھدخلت بیت اسالم ألنھ البی
مؤلفة الروایة یاسمین  ....ثم وقع عیني على البوم صور بجانب التلفاز.....المنزل

وجدت ....وحین  فتحتھ......فمددت یدي أللتقاطھ......ثابت او امرأة من زمن الحب
نظرت لحماتي فوجدتھا ....شعرت بالفرح الشدید.....انھ البوم خاص بصور اسالم

كم ....صور طفولتھ رائعة......فظللت اتصفح صور اسالم بشغف....منشغلة عني
ھو  كم...في الثانویة كان شعره اكثر طوال وكثافة.....یبدو وسیما بمالبس المدرسة

وصور لھ في بعض .....وجدت صورا لھ وھو طالب في الجامعة.....وسیم



ثم قلبت الصفحة فتوقفت عیني على .....كانت صور في قمة الروعة....الرحالت
وھنا فقط توقف قلبي كلیا عن .....صورتھ مع ذلك الشاب مجدي

م اني اعل.....وشكل وجھھ ذكرني بكل شئ...وضعیتھ في تلك الصورة.....النبض
واریتھ صورتي ....لقد سبق وتحادثنا....على موقع الزواج...این قابلت مجدي

ال اذكر كیف انتھینا ولكني اذكر اننا زھقنا من بعضنا ولم نعد ......واراني صورتھ
ال یمكن ان ....یجب ان افعل اي شئ....ماذا افعل...ماذا افعل.....یا الھي....نتحدث

یا الھي انقذني من ھذة .......ئ بحیاتيسیتدمر كل ش....یعرف اسالم بھذا
  ......الورطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  سادس عشرالفصل ال

  

 
  

ولكن .....ویبقى یحرقھ من ھناك وحده....ظننت ان الماضي یدفن في داخل األنسان
ّ بھذا الشكل فیحس بھ غیري....مالم اتخیلھ ابدا لم اتخیل ......ان تفوح رائحة ماضي

ان یخرج ما اخفیتھ من .....ان اوضع في ھذا الموقففي یوم من األیام 
ان یظھر الجانب .....او بمعنى اصح.....وان تظھر حقیقتي امام الناس.....قمقمھ

ماھي امكانیة ان یحدث شئ كھذا ......حتى اني لم اعترف بھ.....الذي لطالما اخفتیھ
ھل .....ي الحاليان یكون احد الشباب الذین كلمتھم على النت صدیقا لخطیب.....لي

شیئا فشیئا ......ماذا احتاج ألفعل ذلك.....یمكن ان اخرج من ورطة كھذة سالمة؟
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  .....وانا اعید التفكیر ملیا في كل ما حصل....بدأت اجن

لدرجة اني في شدة انفعالي وتفكیري خطر في بالي ......او امرأة من زمن الحب
حقا اجد قتلھ امرا مبررا لو انھ .....اقتل ذلك المدعو مجديتفكیر غبي ھو ان 

كل .....اصبحت افكر بجنون.....سیدمر الحلم الذي لطالما حلمت بھ واخیرا تحقق
كنت اجلس في مكاني مع حماتي ......ھذا في سبیل ان انقذ زواجي من شئ كھذا

ي ألم وانا سارحة ف......وصدیقاتھا دون ان اتمكن من النطق بحرف واحد
ارید ان ........وبداخلي براكین وصراخ وحروب...اجلس بھدوء امامھم.....اخر

ارید ان امنع ........افعل اي شئ...اركض ارید ان اھرب ارید ان اصرخ ابكي
ھل یمكن ان اتبلى علیھ انھ ....ولكن كیف....اسالم من الحدیث مع ھذا الشاب نھائیا

ھل یمكن ....ھل  یمكن ان......قاطعھلكي ی....لكي یبتعد عنھ.....تحرش بي
یجب ان اخرج من ھنا اني اشعر ....لقد اصبحت افكر بجنون......ان

یجب ....ولن استطیع ان ارد على احد....ال ارید ان یوجھ لي احد حدیثا....باألختناق
استأذنت حماتي وقلت لھا اني اشعر بتعب لذلك .....ان اخرج من ھنا باي شكل

وظللت اھیم في ....حین خرجت من شقتھا تنفست الصعداء.....ساعود للبیت
ظللت اھذي واحدث ....وماذا افعل.....الشوارع وانا سارحة ال ادري الى این اذھب

  :واقول....نفسي

  



  

 ....ارجوك یارب......ال تفعل بي ھذا.....ارجوك استرني یارب.....یارب -

  

 

فتزلزل كیاني .....م بيسمعت نغمة اتصال اسال....وانا اسیر وال اعلم وجھتي
البد ان .....البد وانھ عرف....یا الھي كیف یتصل بي وقد كنت عنده للتو...كلھ

  :رددت وصوتي یرتعش....ماذا ساقول لھ.....مجدي اخبره

  

  

 الووو -
 ....ھل انت في البیت؟.....اھال حبیبتي -
 ...ما األمر؟...لست في البیت....ال.....لـــ -
ِ فلقد اتصلت بي والدتي واخبرتني ...حبیبتي؟ھل انت بخیر  - لقد قلقت علیك

ِ انك وصلت بالسالمة...انك تشعرین بتعب ماذا ...اردت األطمئنان علیك
 ......یتعبك اخبریني؟

ساكون في البیت بعد .....فقط شعرت باختناق وصداع....ال شئ....اوه -
 ....انا بخیر....شكرا لك حبیبي.....قلیل

 .....تبدین في حالة سیئة....صوتك رھیب...بیبتيھل آتي ألوصلك ح -
ھل مازال صدیقك ...اخبرني...اخـ....ساكون بخیر....ال تقلق علي..ال ال -

 ....معك؟
 .....ال لقد رحل بعد رحیلك فورا فلقد كان لدیھ بعض األعمال....مجدي؟ -

  

 

  

لم یحدث شئ الحمد .....شعرت ان الدم رجع لیتدفق في عروقي من جدید
لن یستطیع ....اجل.....ربما لن یتمكن من التذكر....ربما لن یحدث شئ......
ربما لن اكون في خطر ....امثالھ كلم الكثیرات ومن المستحیل ان یتذكرني....التذكر



وسانكر كل ....یھ دلیللن یكون لد....اجل....حتى لو تذكر....كما ظننت
وال ....یجب ان ادعو هللا لیبقى األمر كما ھو...ربما خفت اكثر من الالزم.....شئ

حاولت ......تحممت وحاولت ان اھدئ من روعي...عدت الى البیت.....یحدث شئ
  ....ان انام قلیال ألنسى كل ما حصل واخفف الضغط النفسي من علي

  

  

  

فمنذ ذلك الیوم اصبحت عصبیة بشكل ....لم یتوقف األمر عند ھذا الحد
حتى ان ....كلما شعرت بالرعب....كلما سمعت من اسالم انھ قابل مجدي.....رھیب

واني بطریقتي الغیر مباشرة احاول اخباره ...اسالم نفسھ الحظ اني ال اطیق مجدي
وحاول األستفسار مني ....فسألني بشكل مباشر عن السبب.....اال یتحدث معھ كثیرا

ولكني ال اقصد ....واخبرتھ اني فقط لم اتقبلھ...شعرت ان ھذا امر لیس في صالحيف
حاولت ان اصلي .....دون جدوى...حاولت ان اخفف وطأة تصرفاتي......اي شئ

مؤلفة الروایة یاسمین  ....وان ادعو هللا كثیرا ان ال یعرف اسالم بھذا األمر...كثیرا
یت كل یوم اضع یدي على قلبي كلما ذھب وبق......ثابت او امرأة من زمن الحب

حتى اني كنت اتصل بھ احیانا وانا اعلم ان مجدي .....اسالم للكلیة او قابل مجدي
حتى انھ ....واحاول ان استشف من نبرة صوتھ ما إن علم شیئا...واسالھ عنھ....معھ

فكاد قلبي یتوقف عن ....ذات مرة كلمني ونبرة صوتھ متضایقة للغایة
لذلك یشعر بالمضایقة لیس ....فأخبرني ان احد رؤساءه انتقد عملھ بشدة...النبض

حتى .....كان وقتا عصیبا ملیئا بالعذاب....وھكذا كل یوم.....فكدت انھار.....إال
  .......:انھي اسالم عذابي حین اخبرني مرة وھو في وسط حدیثھ معي

  

  

  

ل الخلیج من استغربت ان یقرر مجدي ترك العمل لیسافر ویعمل باحد دو -
 ....لما یقرر السفر فجأة.....انھ یكاد یبني مستقبل جید ھنا.....اجل المال

 ....الى این؟...مجدي سیسافر؟...ماذا قلت؟ -



فإن سافر سیفقد مركزه ...اني حزین لقراره......الى الكویت حسب ما اذكر -
ولن تحسب لھ سنوات عملھ في ......وسیعود بالمال دون مستقبل....ھنا
 .....كما ان الغربة صعبة جدا......ارج كسنوات خبرة على األطالقالخ

 

ولن .....سیسافر لسنوات وسارتاح من ھذا الكابوس...كدت انھض ألرقص امامھ
اكاد اموت .....وسیصمت لألبد......یعود اال وانا واسالم متزوجان ولدینا اوالد

ا یفعلھ ھو حاولت ان ابرر لسالم موقف مجدي وان اقنعھ ان م....فرحة
وظللت اعد األیام حتى ......فقط لكي ال یحاول نصح صدیقھ بعكس ذلك....الصواب

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....وھذا ما حصل فعال.....یأتي یوم سفر ھذا الرجل
فقد استیقظت في ذلك الصباح الذي سافر فیھ ......امرأة من زمن الحب

صلت باسالم یومھا بعد ان عاد من المطار بعد ات.....وانتھى خوفي لألبد.....مجدي
وامطرتھ بكلمات ....ومرتاحة.....كلمتھ وقد كنت مشرقة وسعیدة.....توصیل صدیقھ

كیف كنت سأعیش لو .....فاستغرب ألنفعالي ولكني ال ابالي....والشوق......الحب
من من المستحیل ان اعیش بدونھ .....اني باي طریقة فقدت اسالم بعد ان وجدتھ

  .....جدید

  

  

  

وحین رددت عرفت انھ .....ذات صباح وردني اتصال من رقم غیر مسجل عندي
فشعرت ....تم قبولي في احد الوظائف التي سبق وتقدمت لھا وساعدني اسالم فیھا

ثم قررت ....اخبرت اھلي بالخبر....وبأن الحیاة بدات تفتح بابھا لي...بفرح رھیب
ذھبت ....خبره بنفسي وارى تعبیرات وجھھ بنفسيان افاجئ اسالم واذھب إلیھ أل

سالت عنھ في الكلیة فأخبروني انھ  في األستراحة ولدیھ .....وانا اشعر بسعادة فائقة
وذھبت الى .....ففرحت وقلت ان ھذا من حسن حظي....محاضرة بعد ساعتین

فلم یجبني ...طرقت مرة اخرى.....فلم اسمع ردا...مكتبھ ثم طرقت الباب
وامامھ الحاسوب ...رایت اسالم یجلس على مكتبھ.....ففتحت الباب ودخلت...احد

وكانھ ....یجلس امامھ دون حركة).....الالب توب(المتنقل الخاص بھ 
  .....:نادیتھ....استغربت من ھذا المشھد...مصدوم

  



  

 ....انا ھنا....حبیبي...اسالم -

 

تلقى خبر موت اقرب الناس وكأنھ للتو .....كان منظره رھیبا.....فرفع نظره الي
فاقتربت منھ لكي افھم ماذا ...بقي لدقائق طویلة غیر قادر على ان یجیبني.......لھ

وھناك رسالة ....ثم وجدت على شاشة جھازه انھ فاتح بریده األلكتروني....یحدث لھ
فتوقفت قلیال وسالتھ ماذا بھ وماذا یحدث ......واألغرب ان فیھا صورتي...مفتوحة

  :ليفقال 

  

  

 ...؟؟....ھل ھذة صورتك یا حبیبة -
تبدو شاحب للغایة یا .....؟....ما األمر...اجل من الواضح انھا صورتي -

 .....اسالم
یقول لي فیھا انھ .....ھذة الرسالة وصلتني من صدیقي مجدي منذ ربع ساعة -

وانھ كان یعرفك عن طریق موقع .....تذكر این رآكِ من قبل
واعطاني رابط الصفحة الخاصة ....رابطھاعطاني اسمھ و....للزواج
وارسل لي الصورة التي كنتِ قد اریتیھ ایاھا على حسب ......بملفك
 ......كالمھ

  

  

 

نظرت الى شاشة .......لم انتظر ابدا مصیبة كھذة تقع على رأسي فتقسمني نصفین
ونظرت الى نھایة المكتوب بالرسالة ....ونظرت الى نفسي في الصورة....حاسوبھ

  :كتب مجدي....قرأت جملة ظلت محفورة في داخلي سنوات طویلة من عمريو

  

  



نسانة التي سترتبط بها قبل ان تفعل ٔ ني ارى انه من حقك ان تعلم كل شئ عن اال ٔ فقد تقرر ....اني اخبرك بهذا ال

وان ٔ ني لو كنت مكانك لرغبت ان اعلم....تغيير رايك قبل فوات اال ٔ ن كنت قد وانا اسف ا......انا افعل هذا ال

  .....صدمتك

  .....صديقك مجدي

  

  

  

وانا ....ھو یحدق بوجھي لیبحث عن اجابة...وصمت اسالم طویال...صمت كثیرا
دمرت كل شئ في حیاتي ...انظر كیف ان حروفا من فراغ....احدق بتلك الرسالة

  :حتى نطقت انا اخیرا وقلت...لست ادري كم بقینا ھكذا...في لحظة واحدة

  

  

 !!.....صدیقیالھ من  -

 

الصمت جعلني اختنق شیئا ....لم اتحمل ذلك....لم استطع ان انظر الى اسالم
  :فقال اسالم.....والشھقات تتجمع في حلقي.....فشیئا

  

  

 .....قولي اي شئ.....ھل ما قالھ مجدي حصل بالفعل؟.....حبیبة -
- ............. 
 ......ھل ما یقولھ صحیح؟ -
- ............. 
 !!اجیبي -
كل شئ ....ھذا كان من الماضي.....ارجوك انسى كل ھذا.....ارجوك اسالم -

وخصوصا بعد ان ...ال وجود ألي شئ من ھذا في الحاضر.....انتھى اآلن
 .....قابلتك

 ......انسى؟.......... -



انت ال تعلم ما الذي مررت بھ قبل ان ....یجب ان ننسى.....اجل -
ن ظروفي وكیف كان ال تعلم ع...انت ال تعلم شئ عني.....اقابلك

ّ كل شئ .....حین قابلتك تغیرت كل حیاتي.......وضعي غیرت في
 .....لقد اصبحت انسانة اخرى.....سئ

وتحبینھم وتكونین ...تستعملین النت وتكلمین الرجال....ھل.....اي ظروف؟ -
كیف ...كیف....كـــ....ودخلت موقع زواج ایضا؟.....عالقات عن طریقھ

 .....حصل كل ھذا؟
لقد كنت اشعر .....لقد كنت اشعر بالوحدة....ارجوك افھمني....الم ارجوكاس -

لقد كنت صغیرة وساذجة ووحیدة .....اني ساظل وحیدة ما تبقى من عمري
 .....في ھذة الدنیا ال افھم ما ھو الصحیح وماھو الخطأ

 .....كیف فعلت ھذا؟.....لماذا فعلت ھذا؟ -
لقد كنت ارید ....مثل بقیة البنات....سلقد كنت بحاجة ان اكون مثل بقیة النا -

كنت ارید ان احس انا بوجودي ....ال...للعالم ان یحس بوجودي
كنت ارید ان اشعر اني انسانة .....محتاجة للحب....كنت یائسة....واھمیتي

 ....مرغوبة وطبیعیة
وكیف تظنین ان رجال على النت قد یكون ......ھل جننت....ما الذي تقولینھ -

حتى لو كنت .....یمكن ان یشعرك انك مرغوبة....یتالعب بك یخدعك او
ھل .....كیف یصل بك األمر للدخول لموقع زواج.....تكلمین الرجال بالشات

لست افھم .....تظنین ان رجال یمكن ان یتزوج فتاة من موقع زواج؟
 .......شیئا

  

 

لست ....سيلست ادري كیف ادافع عن نف....بقیت ابكي وانا لست ادري ماذا اقول
وانا اسمع صوت ...كنت اتمزق حیة...ادري كیف ازیح ھذة العاصفة عن كاھلي

  :ثم قال......وتسارع انفاسھ.....اسالم وھو یعلو ویعلو

  

  

  



لم یسبق ان .......لقد ظننت انك فتاة طیبة بریئة....تكلمین رجاال على النت -
 .....ان حقیقتك مختلفة تماما عما ظننتك.....دخل قلبھا انسان

لقد كنت بحاجة الى ان .......ال یا اسالم ارجوك ال تقول ھذا الكالم -
لقد كنت محبوسة ووحیدة ....ولم استطع ان افھم متى سیحصل ھذا....ارتبط

 ...كنت اظن اني لن احصل ابدا على حبیب...ویائسة
لما اعطیتي قلبك ألخرین ال ......لمالم تؤمني بوجودي......لما لم تنتظریني -

؟....یستحقون  .....ماذا استفدتِ
لو كنت اعلم ھذا ألنتظرت .....لم اكن اعلم اني ان انتظرت سأحظى بك -

لما ....كنت اشعر بالغضب على كل الرجال.....قرونا دون ان اشعر باي ملل
ویتزوجون ....ویحبون ما یریدون من الفتیات....علیھم ان یفعلوا ما یریدون

كنت اشعر ان ھذا غیر ....ان احبت من قبل في النھایة فتاة لم یسبق لھا
كنت واثقة اني ......من یرد شئ لنفسھ فعلیھ ان یفعلھ مع غیره.....عادل

مھما فعلت فأني حین ارتبط لن یكون الذي ارتبط بھ افضل حاال 
مثلما یرید ان یكون األول في قلبي كنت اریده ان یكون كذلك ....مني

 ....ولكن ال رجل یھتم بھذا.....ایضا
ولم .....انا لم احب سواك.....لما ظننت ان كل الرجال واحد....وماذا عني؟ -

أال ...ھذا ھو جزائي؟....وفي النھایة.....ولم اشتق لسواك......افكر بسواك
 ...تجرحني اي انسانة كما جرحتني؟

انا لم .....انا اموت بما فیھ الكفایة.....ارجوك ال تقتلني.....ارجوك یا اسالم -
ولو كنت اعرف ان كل ھذا سیحصل .....جرحك ولن اقصده ابدااقصد 

 ....ارجوك سامحني على كل ما حصل.....ارجوك.....ماكنت فعلت

  

 

كنت اشعر بتلك الحرب داخل .....لم یتحمل توسلي...اعطاني اسالم ظھره وانا ابكي
وان ینتھي ھذا ....وكنت ادعو بیني وبین نفسي ان یسامحني....صدره

  :وشدني الیھ من ذراعي وقال ...لكنھ التفت لي فجأة.....الكابوس

  

  

  



ھل كنت تعطینھم ھذة ......ماذا كنت تقولین لھم؟....كم رجال كلمتي؟ -
 ....تكلمي....الصورة ام صور اخرى؟

 

وتغیرت مالمحھ الى .....فشعر بما قال.....فأنھرت باكیة وظللت اصرخ
  .:فقلت باكیة....واعطاني ظھره من جدید....وتركني.....الندم

  

  

بل اني ....انا احبك.....انسى كل شئ....ال تفعل ذلك....با علیك.....اسالم -
وانا اعترف ...لقد اخطأت....لم ارد من الدنیا كلھا سواك......اعشقك
 ....ارجوك سامحني......ونادمة علیھ......بخطأي

ھل تظنین اني ارید ان یحصل .....ھل تظنین ان األمر سھل علي؟ -
ھذا األمر اكبر .....حبیبة.....كیف تظنین اننا سنستمر بعد كل ھذا.....ھذا

ِ ارحلي......مما تتخیلي ساكلمك حین .....عودي الى بیتك....ارجوك
 .......اھدأ

انا ال استطیع الحیاة بدونك یا .....لن اتركك قبل ان یطمئن قلبي.....ال -
با ....انا احبك....حملھالن ات.....ستكون ھذة الضربة القاضیة......اسالم

 ......علیك انا احبك
 ....كم احببتك....وحدك تعلمین كم.....حبیبة -
 ....ارجوك ال تفعل ھذا.....ارجوك....لما تتحدث بصیغة الماضي؟ -
 .....اتوسل الیك ارحلي....ارحلي....دعیني وشأني....دعیني وحدي یا حبیبة -

  

 

خرجت من عنده وقلبي یعتصر ....جتثم خر.....نظرت الیھ والدموع تغرق وجھي
انھا المرة األخیرة التي ساكون فیھا .....وال ادري لماذا....شعرت انھا.....ألما
بل .....والناس تتطلع الي وال اھتم....كنت اركض في الشارع وانا ابكي......معھ

ع ارید ان یراني الجمی....كم انا مدمرة....اني ارید للعالم ان یعرف كم انا محطمة
ارید ان ....بعیدا عني....ارید ان تسافر الریح بدموعي.....بدون اسالم.....وانا ھكذا

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ....من المي...من دنیتي....اھرب من نفسي....اھرب
اركض وانا ال اھتم .....اركض لعلي اسبقھ فیرحل عني......امرأة من زمن الحب



ان یھدأ ....وكل املي اآلن.....فقد ضعت لألبد.....لوجھتي
ارید ان اخبره كم ....ولو مرة اخیرة...ارید ان اكلمھ.....ویسامحني...اسالم
ارید ان امحو كل شئ یمكن ان ......ارید ان اتوسل الیھ اال یعذب قلبي.....اعشقھ

  .....حتى لو كان نفسي ذاتھا....یفرق بیننا

  

  

  

اتعذب في كل ثانیة بعد .....وانا......عنيواسالم منقطع فیھا .....مرت عدة ایام
ویقتلعون .....یشوون فیھ قلوب السجناء.....وكأني اتعذب في سجن

بقیت فیھا ادعي ...ربما كانت ھذة األیام اصعب ایام عمري كلھ.....ارواحھم
بقیت ادعو ان ......باي طریقة......ان یعود اسالم لي.....كل لحظة....كالھذیان

كنت على استعداد لفعل اي شئ وألكون اي شئ ....بوس واال نفترقینتھي ھذا الكا
ال ....یارب ال تبعد اسالم عني(كنت كل ثانیة اقول ......فقط وال یتركني اسالم

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  .....ھكذا باستمرار كل ثانیة)...تفرقھ عني
لم استطع ان ....اكلم احدا لم استطع ان....لم استطع ان اعیش......زمن الحب

ارسل رسائل لموبایل ...ال نھایة لھ....عذاب مستمر...لم استطع ان انام....اكل
بعد .....حتى جاءت تلك اللیلة....واني احبھ....اقول لھ فیھا ان یكلمني.....اسالم

فالتقطت الھاتف كما یلتقط الغریق انفاسھ ....اتصل بي اسالم....منتصف اللیل
وكانھ قادم من مكان .....كان صوتھ رھیبا...سمعت صوت اسالم......اخیرا
والني فعلت ...تألمت ألني السبب....كان یبدو علیھ األلم الشدید والحزن.....سحیق

  :اول كلمة قلتھا لھ باكیة....بھ كل ھذا

  

  

 ....اشتقت لك كثیرا یا حبیبي -
فقط لم ....انا اسف اني لم اتصل بك في االیام الماضیة......حبیبة -

لم اتوقف لحظة عن ....كنت افكر في كل ما حصل.....استطع
 ....كانت ھذة األیام صعبة جدا....التفكیر

 ....لقد كانت جحیما...انت ال تدري كم تعذبت یا اسالم في ھذة االیام -



ولك ان تحسي ما .....انك حبي األول یا حبیبة....سبب عذابي.....وانا كذلك -
كل شئ ...لقد كنتِ بداخلي.....خل قلبيمعنى ان تكوني اول من ید

بل ....لم اكن اعرف بكل ھذا....رسمت لك صورة مختلفة كثیرا....جمیل
كنت اقول لنفسي لیتھ لم .....اني حتى لم اكن ارید ان اعلم....اني

 ...ألني یا حبیبة.....یخبرني
 با علیك....ال تفترق عني....ال تقلھا....ال ارجوك.....ال ال....ال -
ألمر لیس ....لن استطیع صدقیني....ان لن استطیع ان استمر یا حبیبة معك -

سیظل الشك ......ان اثق بك بعد ذلك....ال یمكن ان....بیدي
 ....سیظل یدمر ھذا األمر حیاتنا سویا....یؤرقني

سأفعل اي ...ارجوك یا اسالم...ال تقل ھذا الكالم.....ارجوك ال....ال -
 ...ط ال تتركنيفق....اي شئ تریده....شئ

لو كان ھناك شئ یمكننا فعلھ ....لقد انتھى االمر...لیس ھناك شئ یا حبیبة -
 ......سآتي غدا ألعید لك اشیاءك وحقك.....لفعلتھ انا ولم انتظر

ال ...اي حق ھذا الذي ستعیده الي...ماذا تقول....احبك....انا احبك یا اسالم -
كیف ستعیدھم ....طیتك روحيلقد اع....لقد اعطیتك قلبي...ارید منك شئ

 ....الي؟
ھل تظنین اني ......اني ساستطیع ان استعید قلبي وروحي؟....وھل تظنین -

لیس ھذا ما اردت ان تكون علیھ ....انا لن اتحمل.....افعل ھذا بارادتي
لقد مثلتي علي شخصیة غیر .....لیس ھذا ماكنتِ علیھ في نظري.....زوجتي
 حقیقتك

لكني لم اجد نفسي اال حین ......اعد اعرف نفسي معك حق انا نفسي لم -
 ساموت لو تركتني .....اصبحت لك

واستمري ...فقط انسیني....ال تجعلیني اقول كالم قد یجرحك...كفى یا حبیبة -
انا اسف فلن ....واتمنى ان یكون طریقك ھذة المرة ھو الصواب....بحیاتك

 ....بةالوادع یا حبی.......اكون قادر على اسعادك مجددا

  

 

ظللت اتطلع للھاتف وانا ...وسط بكائي وحسرتي وصراخي....اغلق اسالم الخط
لم اتخیل في یوم من األیام ان اسالم سینفصل ......ابكي وال اصدق ما اسمع

ثم رایت السواد ....شعرت بختناق غیر عادي...شعرت بدوار شدید.......عني
  .....سقطت مغشیا علي...ولم اشعر بنفسي....یلفني



  

  

  

  

دخل بیتنا .....اعاد الیھ كل شئ یخصني....جاء اسالم في الیوم التالي للقاء والدي
لم یخبر اسالم اھلي عن السبب الحقیقي .....وھو ال یرتدي خاتم خطوبتنا

وانھ اتفق معي ...واننا غیر متفقین.....اخبرھم اننا غیر مناسبین لبعضنا....ألنفصالنا
ولكنھ بقي .....والمھانة....للكثیر من اللوم من اھلي تعرض...على انھاء ما بیننا

ثم نھض ....تركھم یفعلون ما یشاءون.....ولم ینطق....لم یدافع عن نفسھ....صامتا
ونظر الي نظرة ...فالتفت لي.....خرجت من غرفتي ونادیتھ بألم.....واستأذن

لم .....حبیبتھكأنھ یتطلع ألنسانة اخرى غیر ....لست ادري كیف كانت.......اخیرة
فتح الباب .......لم یكن فیھا سوى الخزي والحسرة....یكن في ھذة النظرة اي حب

راحت ....خرج اخر امل لي بالكون....خرج من حیاتي لألبد....وخرج
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......راح فرحي بال عودة....بسمتي
نقت روحي......الحب ُ في الال .....في الال شئ....وبقیت وحدي.....واغتیل حبي...خ

لم ......اتعذب عذاب ال مثیل لھ.....اعاني....في مكان ما بین الحیاة والموت.....انا
ولم یكلمني طبعا .....سوى انھ شجار بیننا ادى الى انفصال....یفھم اھلي ما حصل

عمل الذي وطبعا نسیت ال...بقیت محبوسة في غرفتي......احد من اھلھ من جدید
فقد كنت قد فقدت اعز ما لدي ما عاد یؤلمني فقدان ...كنت ساذھب الیھ وراح مني

اتطلع لصورنا ...ظللت اتطلع لرسائل اسالم لي على الھاتف.....اي شئ آخر
ولیست وھما على ...اتذكر ذكریات حبنا الجمیلة التي كانت من لحم ودم.....معا

ال افرق ......ابكي بال وعي.....ي الال وعيكنت امر بھذة األمور وانا ف.....النت
حتى أن آیة كانت تزورني وتجلس بجواري ....ال احس باحد...بین صبح او لیل

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  .....واحیانا كانت تھتم بي ألني كنت في حالة مزریة
فقط كنت اراھا .....ولم اشعر ماذا كانت تقول لي......امرأة من زمن الحب

اخبرتني بعد ان افقت من حالتي اني كنت ابكي في حضنھا واطلب الیھا .....بابیةض
كنت اموت بمعنى ......ان تتصل باسالم وتخبره اني احبھ واني اریده حاال

فماذا ...لم اجد فائدة من األستمرار....لم ارد ان استمر.....لم ارد ان اعیش...الكلمة
یمكن ان تضربني الحیاة اكثر مما كیف ....یمكن ان اخسر بعد كل ما خسرت

فال فائدة من ....فألمت.....ال شئ...وماذا سیؤلمني بعد المي ھذا.....ضربتني
  ....ال حیاة بدون اسالم فقد كان اخر طوق للنجاه......الحیاة



  

  

  

  

وكم مرت ایام لم ...ال ادري كم حبست نفسي.....مرت ایام ال اعلم كم عددھا
وكم عدد المرات التي .....اكل غذائي الوحید ھو البكاء وكم مرت ایام لم....انم

ال ادري كم استغرقني ....وماذا فعلت انا تحدیدا في ھذة األیام......زارتني فیھا آیة
بقیت .....ولم ادري ماذا یمكن ان افعل بنفسي.....ألفیق من ھول الصدمة

لكن .....س األشیاءالعید نف....انام واصحو.....اكل القلیل....ال اتحدث.....ھكذا
كان من المفترض ان اقضي ......حین جاء عید میالدي....جاءت لي انتكاسة لحالتي

مؤلفة  ......لقد وعدني ان یجعلھ اجمل عید میالد یمر علي....ھذا العید مع اسالم
وعدت لما كنت ...وھا قد جاء......الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن الحب

وانھ ....لیس ھنا اسالم لیخبرني انھ یحبني......في اھم یوم لي....كلیاوحیدة ...علیھ
كیف یمكنني ان ...یا الھي....سیكون معي ما تبقى من عمري في كل عید میالد

وماذا ......كیف یمكنني ان اعیش....كیف یمكنني ان اصمد....اتحمل كل ھذا األلم
كنت استحق ما حصل ھل ....ولما حدث لي كل ھذا...بقي لیستحق ان اعیش

  .......لي؟

  

  

  

فاسالم لن ....وجدت فعال انھ ال امل....مرت اشھر وانا على نفس الحالة
وغصب عني بقیت كما انا في حالة من ....وغصب عني صار من الماضي....یعود

وجدت نفسي اعود للنت من .....ولم یعد بإمكاني التراجع.....الیأس والتوھان
اخبرت صدیقاتي اني فسخت ....فلقد كتب علي ھذا....اآلن ماذا سیردعني......جدید

ولكنھا بقیت تراسلني ......وغابت آیة عن حیاتي فلقد سافرت مع زوجھا.....خطبتي
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن  ......دوما على النت

او باي  ولم اشعر بشئ اطالقا...ووجدت عمال فذھبت الیھ كاألنسان اآللي......الحب
فقد اصبحت كذلك شئت ام ....وبقیت اتحدث كما كنت على النت.......نجاح
وعدت للمشاركة ......كنت محطمة فعدت للحدیث مع الرجال من جدید.....ابیت



حتى  قابلتك یا ......حتى ارسلت لي العضوة سمراء ......بمنتدى اھل الشاطئ
انقذي .....ت مقحمة بیھ نفسكاي عالم ان...وحكیت لك كل ھذا لتعلمي.....ایمان

  .....نفسك فأنا لم اتمكن من انقاذ نفسي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل السابع عشر

  

  
  

وشعرت بكل األلم من ....كان شریط حیاتي كلھ قد مر...اغلقت عیني ثم فتحتھا
لست .....ھذة السنوات مرت....ولكن كیف.....لیتنى اشفى.....لیتني انسى......جدید

قالت .....بعد ان حكیت ألیمان قصتي باختصار......ادري حقا كیف ولكنھا مرت
  :لي

  

  

  

لماذا .....كل ھذا حصل لك؟......ال اصدق.....یااااااااااااااااه یا حبیبة  -
  .....كان بامكانك ان تتفادي كل ھذا.....وكیف

النت ھو .....حتى بعد ان تركني اسالم......لقد كان قدري.....كیف؟ -
لست مثل الفتیات األخریات ........فال حیاة اخرى سواه......یاتيوھو ح.....قدري

النت ھو كل ......لیس لدي اقارب ألتزوج منھم او معارف او جیران......یا ایمان
  .......ھو المخدرات التي اشربھا لتخفف علي ظلمة سجني......شئ

ھل ھناك ناس ......الي ھذة النوعیات البشعة من الرجال اصدق انك قابلت  -
  .....ت تحطم قلبينلو كنت قابلت احدھم لكا.....ھكذا یا الھي

ھو ذلك المدعو فارس ......انت على وشك الوقوع في ید احدھم یا ایمان  -
انا اخبرتك كل ھذا لكي تصدقي اني فعال استطیع ان اعرفھم من كلمة ......الحب

انھ ال یناسب قلبا صافیا ......مثالھفقد عاشرت العشرات ا....واحدة او تصرف واحد
  .....مثلك یا ایمان

انتِ حقا .....اخبرتني كل ھذا لكي تحذریني.....یاه یا صدیقتي.....معك حق  -
مازال قلبك بریئا صافیا كما ھو یا ......وطیبة القلب وحنونة......انسانة رائعة

  .....لكن لم یفقد جوھره.....فقط خدشت قشرتھ......حبیبة



  ..... ارى ان كالمك صحیح یا ایمانال  -

لو لم تكوني كما انت وكما كنتِ لما فكرت في ......بل ھي الحقیقة یا حبیبتي  -
حبیبة انتِ صدیقة .......ولتركتیني اصل ألبعد مما وصلت الیھ....مساعدتي

  ........الني استطعت ان اتعرف علیكِ ....كم انا سعیدة اني دخلت النت......حقیقیة

  .....ھذا من ذوقك.....را لك یا ایمانشك  -

ربما تكونین اصدق ....اني اعني ما اقول......ھل تظنین اني اجاملك؟  -
لقد وضعتیني على الطریق الصحیح فأنا استطیع اآلن ان اعرف ......صدیقة قابلتھا

اني ارید ......لكن اھم من كل ھذا.....كیف اتصرف على النت ألحمي نفسي
  .....ساعة بل كل لحظةالتواصل منك كل 

  .....انا ایضا ارید ذلك....اكید یا حبیبتي  -

  

  

  

واملي .....حب حیاتي....في اسالم.....افكر........اغلقت النت وجلست مع نفسي
كم رجال كلمت على النت من بعد .....كثیرا جدا....اشتاق الیھ كثیرا......الضائع

حتى اني كنت اكلم الرجال فقط .....لھاو ابحث عن شبیھ .....اسالم حتى انساه
مازلت اعیش في ....ال اصدق اننا افترقنا......اي رجل كان حبیبي...ألحكي لھم

ألنھ كان غیر ......لقد احببتھ اكثر من قدرة قلبي على األستیعاب......حبنا بداخلي
ا ولبست خاتم.....وخطبني.....تقدم لبیتي...لقد احبني كما انا....كل رجل عرفت

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  ......یالھي كم احبك یا اسالم......یحمل اسمھ
یأتیني دون حتى ان افكر .....الم في صدري ال یمكن شفاءه......من زمن الحب

لیتني .....لیتك سامحتني......وجحیم من الذنب ترمیني فیھا عیناك المعاتبتان......بك
ذھبت الى .....لیت ولیت ولیت......ستطیع ان اتغیرلیتني ا....انا سامحت نفسي

فقط كنت مشتاقة .....ولم اشعر ابدا بھذا الیوم ومن قابلت فیھ وماذا فعلت.....عملي
اتصل بھ ....كنت دوما حین اشتاق لھ.......مشتاقة لھ حد الجنون.....لرؤیة اسالم

دون ان انطق ثم اغلق الخط .....واسمع صوتھ وھو یقول الو...من رقم خارجي
فأنا نفسي لم اعد اعرف .....ال ادري ان كان یخمن انھ انا او ال.....بحرف
كل ما اریده ان احظى بلفحة من الماضي وجمالھ حین اسمع .....نفسي
واسترجع الكالم الذي كنت اقولھ ......اغلق عیني ألتخیل اننا الزلنا معا......صوتھ



فاركض لي مكان ال ....موع في عینيوتتجمع الد.....لھ عادة وكیف كان یجیب
الیوم .......واطلق العنان لھا حتى ال تحرق روحي من الداخل....تكشفني فیھ عین
لم اكتفي بالصور التي كانت .....بحاجة الى ان اراه كنت...نعم.....قررت ان اراه

صحیح اني اشعر كأني اسقط من فوق جبل حین تقع عیني علي ....عندي لھ
ال یمھني كم من ......ولكن ھذا ال یھمني......ب علي التقاط انفاسيویصع...صورتھ

ذھبت كل الطریق الى الكلیة ......األلم سأحمل في طریقة عودتي للبیت بعد ان اراه
تعرف علي عامل البوابة ورحب بي ......التي لطالما جمعتنا معا....التي یعمل بھا

أخبرني این مكان سالت عن اسالم بكل جرأة ف....وادخلني...بشدة
فجن .....سمعت صوتھ......صعدت الساللم وذھبت الى تلك القاعة......محاضرتھ
كان یشرح للطلبة ....دون ان یراني...وقفت عند الباب ونظرت الیھ......قلبي دقا
مؤلفة الروایة  .....ولست ادري لماذا....وكانت مالمحھ جادة ومتكدرة......باھتمام

نظرت الى كلتا یدیھ وھو یشیر ......ة من زمن الحبیاسمین ثابت او امرأ
یا ....لم یخطب اخرى بعد.....ھل مازال اعزبا؟.....ال توجد اي خواتم.....بھما
اتمنى حتى لو بیده اي خاتم ان یعمیني .....لن اتحمل فكرة ان یخطب لغیري....الھي

سمعت ....حركتھالي ....الى مالمحھ التي اعشق....نظرت الیھ......هللا عن رؤیتھ
وابذل كل طاقتي في منع نفسي من .....اراه امامي یتحرك.....یعلو ویھبط....صوتھ

كم اتوسل لو انھ ......كم اتمنى لو یأخذني بحضنھ.....الركض واألرتماء باحضانھ
وتلتقي عیناي بعینیھ ویبتسم ابتسامة الحب التي ....ینظر الي ولو للحظة

ام ان حبي مات في قلبھ .....ھل مازال یحبني؟....نيترى ھل مازال یذكر....اعشقھا
في ...وانا اتطلع الیھ.....بقیت والتساؤالت تھاجمني من كل مكان......لألبد

خرجت من المكان بسرعة قبل ان ....وحین انتھى......المحاضرة كاملة
واشعر ان الجمیع ینظر الي بعین ....ظللت اسیر في  الطرق وانظر للجمیع....یراني
خرجت من البوابة دون ان انظر لعامل البوابة ...انتِ السبب....انتِ السبب....األتھام

لكني سمعتھ من خلفي ینادي اسالم .....او ارد لھ سالمھ فقد كنت اخفي دموعي
ارید ان .....سالم ان یراني ھكذا فیشفق عليال ارید ال....فخفت......بصوت عالي

لفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من زمن مؤ ....ركضت باقصى سرعة......اھرب
انفجرت ....وحین عدت للبیت.....وركبت اول مواصلة وجدتھا......الحب
ینمو یوما ......الذي مازال حیا بكل ما فیھ بداخلي.....ابكي حبي ألسالم.....باكیة

فذكریاتي معھ ......حتى دون ان یكون اسالم موجودا لیرعاه او یغذیھ.....بعد یوم
ھل عرف اني ....ترى ھل رآني.....تكبر ھذا الحب بداخلي یوما بعد یوم

انا فقط التي مازلت ابكي .....فقد اسقطني من حیاتھ الى األبد....وماذا یھم.....اتیت
  .....على األطالل



  

  

  

  

لقد صدقت ھذة .....حین كنت اعود من عملي كنت اجد ایمان بانتظاري على النت
كأنھا كانت ترید تعویضي عن كل ما صار ......كان منصبا عليالفتاة فكل اھتمامھا 

ربما لم ......احببت طیبة قلبھا وحنانھا الالمنتھى.......لي وعن فقداني لصدیقتي آیة
اعطیت ......اكن محظوظة في األحباء ولكني قطعا كنت محظوظة في األصدقاء

وفعال صرنا نتحدث في ....في حالة انقطع النت لدیھا او لدي......ایمان رقم ھاتفي
وفي اوقات الفراغ ......او حین اغیب یوما....تطمئن علیا في العمل.....اوقات كثیرة

كانت دوما تستمع لي حین احكي ......لتخبرني انھا تذكرني.....ترن علي عدة مرات
مؤلفة  ........كانت تستمع لي بكل رحابة صدر وحنان....لھا ان شئ یضایقني

تكن غالبا توجھ الي نقدا او  لم......ن ثابت او امرأة من زمن الحبالروایة یاسمی
والحظت ......لكنھا كانت دوما تحاول مساعدتي وتخبرني انھا تشعر بي.....نصیحة

اتصلت بي ذات مرة واخبرتني انھا .....قلة اھتمامھا بالنت وعدم رجوعھا للمنتدى
فأخبرتھا .......في نفس المدینة فقلت في نفسي لما ال فنحن نسكن......تتمنى لقائي

وبعد ان انھیت عملي ذھبت الى ...ان نلتقي في حدیقة قریبة من عملي
اخذتھا ......وعرفنا بعضنا مباشرة.....كانت في انتظاري.......ھناك

جلسنا ....شعرت اني اعرفھا منذ سنوات.....وقبلتني على خدودي......بالحضن
دون ان .....تحادثنا وضحكنا سویا.....لتقاءناسویا وعزمتھا على غذاء بمناسبة ا

  :قالت لي .....نشعر انھا المرة األولى التي نتقابل فیھا وجھا لوجھ

  

  

  ...انت جمیلة في الواقع اكثر بكثیر من الصور....اتعرفین یا حبیبة  -

  ......ھیا كفاكِ مجاملة....ھھھھھھھھھھھھ...جمیلة؟  -

  

  



استغرب انھ لم یرى رجل غیر ....تِ حقا جمیلةان......انا ال اجاملك صدقیني  -
یجب اال تدفني نفسك في ......انت حقا انسانة رائعة وجمیلة یا حبیبة.....اسالم ذلك
  ......سجن النت

  .....وكأني دخلتھ بارادتي  -

وال تستحقین ...انت افضل من اي انسانة قابلتھا......حبیبة ارجوكِ اسمعیني  -
او دمعة او حتى .......رجل حقیر على النت كلمة منك ال یستحق اي....ما یحصل

ِ ال تفكري انھا النھایة.....ابتسامة یجب انا وانتِ ان ...ان لدي أمل كبیر....ارجوك
ونساعد بعضنا ...لما ال نقف مع بعضنا....اني ارید ذلك......نغیر حیاتنا

ِ یا حبیبة.....لذلك   .....ارجوك

حتى لو لم ....ومن الصعب علیا تغییرھا األن....لكني اخذت على ھذة الحیاة  -
  .......ھل سابقى وحیدة طوال عمري؟....ماذا سافعل غیر ھذا......تكن تعجبني

یمكننا ان نفعل الكثیر من األشیاء .....لن تبقي وحیدة.....ال حبیبتي  -
حبیبة لقد تسبب النت بانفصالك عن ....لكن ما اردت قولھ ھو شئ آخر.....معا

بل .....لم یكن اسالم الوحید الذي فقدتیھ.....اي بفقدانك اعز شئ في حیاتك....اسالم
یمكن ...ھل ترین ان حیاة كھذة.....وھذة اغلي من اي شئ في الكون....فقدتي نفسك

ھل ...ماذا لو جاء رجل آخر لیخطبك.....ان تستمري فیھا حتى لو لم یكن لھا بدیل؟
  ...ستتكرر نفس مشكلة اسالم؟

  ....انا واثقة....لن یأتي اخد آخر صدقیني  -

كما ان ھناك ....ھناك الكثیر یتمنى فتاة مثلك لیرتبط بھا.....لما یا حبیبتي؟  -
ال تعلمین ماذا سیكون .....شباب محترم وطیب....ایضا الكثیر مثل اسالم

ِ ان تكوني مستعدة لھ....وكیف سیاتي ومتى....نصیبك بروحك الھادئة ....ولكن علیك
الصافي من اي ضغائن اتجاه رجال مرضى ال یستحقون حتى ان یلوثوا وقلبك 
انا ......فلتعودي ادراجك....وان لم یعجبك......دعینا نبدا طریقا جدیدا.......افكارك

فمازلت اشعر باأللم لعدم قدرتي على الحدیث مع .....ایضا احتاج للمساعدة مثلك
دك ان تساعدیني على واری.....ولكني اتخذت قراري......فارس االحب

  .....بعضنا یا حبیبتيولنساعد ...تنفیذه

  

  



  

جلست ساھرة تلك ....وفكرت فیھ طویال.....استمعت لكالم ایمان
علي ان اسلك طریقا غیر ....انھا محقة....شعرت باألرتیاح...افكر.....اللیلة
د سمعت فلق......ولعلھا تساعدني....لعلي اساعدھا...لعلي اشفى...فألجرب.....ھذا

فمساعدة األخرین ھي .....ان فشلت في البحث عن اي شئ یسعد حیاتك...مثال یقول
كنت في داخلي انظر لمن انا على وشك ......اكثر شئ یجلب السعادة لقلب األنسان
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة من  ....مساعدتھم واقول فالن ھذا ال یستحق

اصبحت ....ولكني لم اعد افكر ھكذا.....سئفالن ھذا انسان ......زمن الحب
وألجل ان اصیر ...الجل رضى ربي.....بل ألجلي.....انا ال اساعده ألجلھ.....افكر

حتى حین ......بل اصبحت ال اھتم......لم اعد احاكم احدا قبل مساعدتھ.....سعیدة
ت في قل...لم اعد اھتم ان اذھب باكرا او اتھرب من األعمال.....في عملي اكون

واصبحت افعل ....فأصبحت اساعد واتعاون....وماذا یھمني....نفسي وماذا ورائي
  .....ووجدت نفسي اسعد...وجدت نفسي انجح.......كل ما یطلب مني واكثر

  

  

  

لشراء بعض ....كنا نذھب معا ألي مكان....كنت التقي بایمان كثیرا
على بعض عرفتني ......حتى لمشاھدة اي فیلم....للنادي...الثیاب

حتى انھا عرفتني على جمعیة .....واصبحنا نذھب لعدة نشاطات معا.....الصدیقات
ال تحتاج ماال بقدر ما تحتاج شباب على استعداد ان یعطي من تعبھ .....خیریة

ولكن حین ذھبت .....في البدایة لم احب ذلك......ولیس مجرد مال....وجھده ووقتھ
بل اني تعرفت على العدید .....ارتیاح كبیرشعرت ب.....اول مرة وفعلت وحاولت

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او  ...وحتى زمالئي الجمعیة الخیریة......من الصدیقات
كنت االحظ احترامھم الشدید لي واھتمامھم ......امرأة من زمن الحب

لكني ......وعلى الذي فقدتھ....شعرت بالندم على كل السنین التي ضاعت......بي
طبعا لم تخلو .......لیس فیھا ماضي وال الم وال ندم.....ان افتح صفحة جدیدة قررت

لكني ......وذھابي لرؤیتھ من حین آلخر....سطور صفحتي الجدیدة من اسالم
وتخلصت من الجبل الذي كان ...شعرت امام نفسي اني افضل....شعرت اني افضل

  ....یجثم على انفاسي وھو عذاب الضمیر

  



  

  

  

وصلتني رسالة من ایمان تقول لي فیھا انھا ستأتي الى مقر عملي ألن  ذات صباح
وحین انتھى عملي .....استغربت وشعرت ببعض القلق.....لدیھا شیئا مھما تقولھ لي

ثم اخبرتني ان ......كانت متوردة وسارحة وفي غیر تركیزھا.....ذھبت لمقابلتھا
جاءھا یوم امس وطلب منھا ان ذلك الشاب زمیلنا في الجمعیة الخیریة .....ایمن

لقد كنا .....صرخنا انا وھي فرحة.....تخبره عن رقم والدھا ألنھا سیتقدم لخطبتھا
وكانت تلك ......نشعر باعجاب ایمن بھا ولكن لم نتخیل انھ سیأتي لیخطبھا مباشرة

اصبحت املك ......ایمان صدیقتي العزیزة على وشك ان تخطب.....فرحتنا الكبیرة
واصبحت اعید علیھا ....برة ألنصحھا بما یجب ان تفعل وما یجب ان ترتديمن الخ

ربما في مكان ما بداخل اعماق ....شعرت باأللم؟...نصائح صدیقتي آیة
مؤلفة الروایة یاسمین ثابت  ......لكن ایمان تستحق اكثر من ذلك بكثیر.......نفسي

ت تفعلھ معي قررت ان افعل معھا ما كان......او امرأة من زمن الحب
كنت .....وذھبت معھا لكل المحالت ولففت وایاھا لنبحث عن كل ما تحتاجھ......آیة

كان ....واخترنا لھا فستانا في قمة الجمال......سعیدة وانا افعل ذلك فھي كأختي حقا
كان صعبا ان نجد ربطة ....لون جدید لكنھ كان في قمة الروعة علیھا...لونھ ذھبیا

واعطیتھا ألیمان لترسلھا ....ولكني وجدتھا بنفسي.....تانھاعنق بنفس لون فس
وتعانقني ...اتذكر دموع عینیھا فرحة وھي ترى ربطة العنق بین یدي....لخطیبھا

  .........شئ رائع ان تسعد شخصا تحبھ....وتقول اني اغلى انسانة لدیھا

  

  

  

جدا ومتوترة صحیح انھا كانت خائفة جدا ......كان حفل خطبتھا في قمة الروعة
وحتى استودیو ....مرورا بالكوافیر...لكني بقیت معھا منذ استیقظت....للغایة

حتى وصلنا ......كنت معھا اضبط فستانھا من حین ألخر.....التصویر
كان حفال .....وغنینا لھا وسعدنا بھا......جمیعنا افراد الجمعیة حضرنا....للحفل

كانت ایمان اجمل من اي وقت و.......ملیئا بالحب والسعادة الخالصة
مؤلفة الروایة یاسمین  ....نظرت الیھما سویا ودمعت عیناي رغم ارادتي.....مضى



ان یفرجھا .....ودعیت ربي بیني وبین نفسي......ثابت او امرأة من زمن الحب
كانت تحب ان تسحبني في كل صورة لھا ....تصورنا عدة صور انا وھي.....علي

جعلتھا ....حتى انھا حین رمت باقة الورد التي كانت بیدھا.....ولست ادري لماذا
شعرت .....كانت تلك المرة األولى التي امسك فیھا باقة ورد عروس....تسقط بیدي

  ....وشعرت بأمل كبیر.....بفرحة حقیقیة

  

  

  

برغم خطبة ایمان اال انھا كانت على اتصال بي كما كنا في السابق لم اشعر سوى 
فكانت تسعد ...وكنت احكي عنھا آلیة...كانت صداقتنا متینة.....بتغیر طفیف

حین كنا معا في .....وكانت ایمان تحكي لي احیانا عن أیمن وطیبة قلبھ......ألجلي
الجمعیة وحین كنت اراه قادما من بعید كنت اتظاھر باألنشغال بأمر مھم ألتركھما 

تذكرني ھذة ...على وجھھا وكنت اراقبھما من بعید واشاھد نظرة الفرح......وحدھما
لم تكتفي ایمان بذلك بل انھا قررت ان تأخذ اجازة وتمضي یوم .....االیام باسالم

قررت ان .....فھي تعلم مدى اھمیة ھذة الیوم بالنسبة لي.....عید میالدي كلھ معي
نحتفل بھ احتفاال كبیرة في الجمعیة واخبرت الجمیع فجھزوا حفال واحضروا 

مؤلفة الروایة یاسمین ثابت او امرأة  .....ینا الیوم كلھ نمرح ونفرحوقض......ھدایا
ظننت ان ھذا الیوم سیؤلمني كثیرا مثل اعیاد المیالد التي ......من زمن الحب

شعرت بفرحة ....ولكني حین رأیت كل ھؤالء الناس یحبوني من حولي......قبلھ
واطفأت ..ن كعكة العید میالدواكلت م....نسیت في ساعات ذلك الیوم األلم.....رھیبة

غیرت ثیابي .....عدت للبیت وانا منھكة....وضحكت مع صدیقاتي....الشموع
اقتربت الساعة من منتصف اللیل وحینھا سینتھي یوم عید ....وارتحت على سریري

حین قطع افكاري صوت استالم .....سارحة كلیا.....بقیت جالسة افكر....میالدي
  :تقول الرسالة....كان رقم اسالم...ھا فدق قلبي بسرعة البرقفتحت.....جوالي لرسالة

  

  

  
ان ....لم استطع.......لم استطع ان انساك....لم استطع.....عيد ميالد سعيد.......كل عام وانت بخير يا حبيبة

  ...مازلت احبك....اجل.....اتوقف عن حبك



  

  

  

دموع الفرح ....میالدي؟؟ھل تلقیت في حیاتي اجمل من ھذة الھدیة في عید 
اذن ھو یفكر بي ....مازال یذكر یوم عید میالدي.....اسالم مازال یحبني....اغرقتني

  :ثم كتبت لھ رسالة تقول....لففت حول نفسي وانا افكر.....كما افكر بھ

  

  

  

  

  
  ....احبك.....الحياةاختر لي اذن الموت او .....وموتي كان حين فارقتك......ميالدي كان حين قابلتك

  

  

  

  

  

  

  

احبھ بكل مافي ھذة الدنیا من ....اني احبھ....وانا ارسل الرسالة....نظرت من نافذتي
وما ھي اال ....وارسلت مع الرسالة دعواتي....نظرت الى السماء الصافیة......حب

یكاد ....نظرت الى رقمھ وانا ابكي من شدة الفرح...دقیقة حتى اتصل بي اسالم
  :فقال..رددت......یقتلني الفرح

  



  

  

 ....تمني امنیة.....لم ینتھي یوم میالدك بعد....لم یأتي بعد منتصف اللیل -
وان یعطني قلبك فرصة .....اال یكون قد فات اآلوان.....اتمنى.....اتمنى -

 ....اخرى
 .....ولم یعد لي ابدا.....فھو مازال عندك....اسألیھ یا حبیبة بنفسك -

  

  

  $$$$$$النھایة$$$$$$

  

  تمت بحمد هللا

  

  یاسمین ثابت: الروایة بقلم الكاتبة 

  امرأة من زمن الحب

  
 


